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FORSLAG 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og 

Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. glæder sig over handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser og forbrugerbeskyttelse, 

som sætter fokus på de mange vigtige spørgsmål og initiativer, der blev rejst i 

Parlamentets betænkning om grønbogen om finansielle tjenester i detailleddet og 

udtalelsen fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO), f.eks. 

grænseoverskridende transaktionsgebyrer, prisfastsættelse for billeje, 

motorkøretøjsforsikring og eIDAS, og initiativer, der sigter mod at øge 

gennemsigtigheden og sammenligneligheden af finansielle produkter og tjenester på EU-

plan; understreger, at digitalisering og innovation har ændret detailmarkedet for finansielle 

tjenesteydelser med fremkomsten af nye finansielle produkter, nye forretningsmodeller og 

nye aktører, bl.a. nye finansteknologiske virksomheder; mener, at denne udvikling kan 

forbedre forbrugernes valgmuligheder og understøtte nye markedsdeltagere og innovation 

samt øge udbredelsen af grænseoverskridende finansielle tjenesteydelser ved at øge 

forbrugernes tillid til sådanne tjenester; 

2. glæder sig over, at handlingsplanen sigter mod at løse en række vigtige problemer, og at 

den på visse områder indeholder specifikke foranstaltninger, som skal iværksættes af 

Kommissionen, med en klar tidsplan; 

3. mener, at gennemførelsen af kapitalmarkedsunionen vil bidrage til at støtte udviklingen af 

et reelt indre marked for grænseoverskridende finansielle produkter og tjenester i hele EU; 

4. er enig med Kommissionen i, at en omfattende lovramme ikke i sig selv er tilstrækkelig, 

og at en effektiv håndhævelse er afgørende; bemærker, at gennemførelsen heraf, og især 

gennemførelsen af lovgivning, der er vedtaget som følge af krisen, og hvis virkning først 

vil blive tydelig om nogle år, er et afgørende skridt for flere af de foreslåede tiltag; 

5. bemærker, at handlingsplanen bør være en del af en langsigtet vision for finansielle 

tjenesteydelser i detailleddet for at sikre gennemsigtighed og sikkerhed for alle aktører, 

herunder forbrugerne og finansmarkederne; 

6. understreger, at forbrugerne skal have mulighed for at udpege den bedst egnede løsning, 

når de skal vælge et tilbud, og skal have kendskab til gebyrer og andre omkostninger i 

forbindelse med transaktioner eller betalinger i udlandet, herunder når der anvendes 

dynamisk valutaomregning (DCC); opfordrer Kommissionen til at identificere og 

overvåge uigennemsigtig praksis, som bør forbydes helt i EU, til at stille krav om, at 

værdien af en transaktion, hvor det er hensigtsmæssigt, vises både i lokal valuta og i 

forbrugerens nationale valuta på tidspunktet for transaktionen, og at omregningskurserne, 

som tilbydes af forskellige udbydere af finansielle tjenester, vises på en gennemsigtig 

måde, der omfatter alle gebyrer i begge lande, og desuden viser en neutral referencekurs 

fra en ikke-kommerciel aktør, så forbrugeren nemt kan se, hvilke reelle omkostninger der 

er forbundet med transaktionen; 

7. glæder sig over gennemgangen og fjernelsen af nationale handelshindringer, men advarer 

om, at dette hverken må føre til lavere forbrugerbeskyttelsesstandarder eller udsætte 
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forbrugerne for risiko, og mener, at den finansielle stabilitet skal bevares; understreger, at 

høje standarder for forbrugerbeskyttelse og forbrugertillid er af afgørende betydning for 

udviklingen af et ægte indre marked for finansielle tjenesteydelser i detailleddet; glæder 

sig over Kommissionens mål om at kontrollere, at den gældende EU-lovgivning er 

tilstrækkelig, og opfordrer Kommissionen til også at støtte portabiliteten af finansielle 

tjenesteydelser i detailleddet; 

8. gentager sit synspunkt om, at elektroniske sammenligningsværktøjer kan forbedre 

sammenligneligheden mellem forskellige finansielle produkter og hjælpe forbrugerne med 

at træffe en informeret beslutning, f.eks. gennem benchmarking fra 

forbrugerorganisationer og digitale løsninger, forudsat at sammenligningsværktøjerne er 

neutrale, inklusive og omfatter fuld videregivelse af alle relevante finansielle interesser og 

potentielle interessekonflikter; mener endvidere, at sammenligningsværktøjer ikke kun 

skal fokusere på produkternes pris, men også på deres kvalitet, i betragtning af at kun 

ensartede produkter/tjenester kan sammenlignes på tværs af jurisdiktioner; opfordrer 

Kommissionen til at samarbejde med de interesserede parter om at forbedre kvaliteten og 

pålideligheden af sammenligningswebstederne for finansielle tjenester og til at overveje, 

om man skal føre tilsyn med lanceringen og anvendelsen af initiativet fra de interesserede 

parter med titlen "Centrale principper for sammenligningsværktøjer”, herunder frivillige 

certificeringsordninger, og vurdere behovet for obligatorisk certificering; 

9. opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til Europa-Parlamentets beslutning om 

finansteknologi: teknologiens indflydelse på finanssektorens fremtid1 og til at fremme 

forbrugerbeskyttelse, sikkerhed, innovation og fair konkurrence og sikre, at princippet om 

"samme tjenester, samme risici, samme regler, samme tilsyn" anvendes på alle 

virksomheder, uanset sektor og hjemsted; understreger, at finansteknologi bør betragtes 

som finansiering muliggjort af eller via nye teknologier, der har konsekvenser for hele den 

finansielle sektor, fra bankvirksomheder til forsikringsvirksomheder, pensionsfonde, 

investeringsrådgivere, betalingstjenester og markedsinfrastrukturer; 

10. minder om, at gebyrerne for grænseoverskridende betalinger uden for euroområdet stadig 

er høje; opfordrer derfor Kommissionen til hurtigst muligt at foreslå en ændring af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 924/2009 af 16. september 2009 om 

grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) 

nr. 2560/202 med henblik på at reducere gebyrerne for grænseoverskridende transaktioner 

i samtlige medlemsstater; beklager i denne forbindelse, at der ikke eksisterer et fælles 

europæisk onlinebetalingssystem, f.eks. en EU-dækkende, europæisk ejet kredit- eller 

betalingskortordning; 

11. opfordrer Kommissionen til at bevare et fair, konkurrencepræget miljø, der fremmer 

innovation og sikrer lovgivningsmæssig fleksibilitet i forbindelse med afprøvning, 

samtidig med at der sikres et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og sikkerhed; 

12. understreger potentialet i e-signaturer og e-identifikation til at lette transaktioner og 

opfordrer Kommissionen til at bygge videre på arbejdet med eIDAS-forordningen; 

understreger, at det er nødvendigt at tage hensyn til personer, der ikke er i stand til eller 

ikke ønsker at bruge e-signaturer eller e-identifikation; er fortaler for interoperabilitet af 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0211. 
2 EUT L 266 af 9.10.2009, s. 11. 
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grænseoverskridende e-identifikation inden for sektoren for finansielle tjenesteydelser og 

opfordrer til, at der sikres lige vilkår i samtlige medlemsstater (og eventuelt også i EØS-

landene og Schweiz); anmoder desuden Kommissionen om straks at vurdere de 

nuværende lovgivningsmæssige hindringer for e-identifikationsteknikker og understreger, 

at alle initiativer bør være teknologineutrale; 

13. understreger betydningen af internetsikkerhed og beklager, at Kommissionen i sin 

handlingsplan ikke tager fat på spørgsmål om cybersikkerhed, og opfordrer derfor 

Kommissionen til at gøre dette til en opgave for sin taskforce; 

14. understreger behovet for at bevare filialbaserede forretningsbanker, som tilbyder 

væsentlige offentlige tjenester og navnlig er til gavn for SMV'er, ældre og sårbare 

forbrugere, som er mindre villige til at benytte elektroniske banktjenester og foretrækker 

personlig kontakt; erkender, at filiallukninger forringer den finansielle infrastruktur på 

lokalt plan og kan være ekstremt skadelig for lokalsamfundene; 

15. henleder opmærksomheden på, at forbrugerne sjældent skifter leverandører af 

bankprodukter og skadesforsikring, hvilket medfører en af de største hindringer for nye 

deltagere på det grænseoverskridende detailmarked, og opfordrer derfor Kommissionen til 

at gøre det lettere for forbrugerne at skifte til mere fordelagtige finansielle tjenesteydelser 

i detailleddet i hele EU samt at opsige finansielle kontrakter, optage lån og få adgang til 

andre finansielle produkter, der er til rådighed på tværs af grænserne; fremhæver det store 

potentiale i leveringen af grænseoverskridende forsikringsprodukter, som f.eks. 

motorkøretøjsforsikringer; bemærker imidlertid, at princippet om aftalefrihed giver 

finansielle institutioner mulighed for at beslutte, med hvem de indgår en kontrakt; 

opfordrer indtrængende Kommissionen til i denne forbindelse at anerkende betydningen 

af at kontrollere aggressiv lånepraksis og lån som forskud på forventet indkomst, hvilket 

har resulteret i en udnyttelse af sårbare forbrugere og SMV'er; 

16. erkender, at evnen til at lave en realistisk og præcis vurdering af de finansielle risici i 

forbindelse med långivning til forbrugere i et andet land er en forudsætning for at yde 

grænseoverskridende lån; opfordrer Kommissionen til i samarbejde med den finansielle 

sektor at udvikle sammenlignelige kriterier og standarder for 

kreditværdighedsvurderinger, som gør det muligt at sammenligne lokale vurderinger af 

kreditværdighed på tværs af medlemsstaterne for at muliggøre og fremme 

grænseoverskridende lån; 

17. fremhæver potentialet ved big data i forbindelse med udarbejdelse af mere præcise og 

personlige vurderinger af kreditværdighed; understreger betydningen af databeskyttelse og 

privatlivsbeskyttelse, når der udarbejdes vurderinger af kreditværdighed på denne måde; 

understreger, at en negativ kreditvurdering ikke udelukkende kan baseres på fraværet af 

sådanne data, og at der skal anvendes traditionelle metoder til 

kreditværdighedsvurderinger, hvis der ikke er tilstrækkelig med data; 

18. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at de europæiske tilsynsførende på 

finansområdet, EBA, ESMA og EIOPA, har tilstrækkelige ressourcer og beføjelser til at 

udføre alle deres regulerings- og tilsynsmæssige opgaver af hensyn til 

forbrugerbeskyttelsen. 
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