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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. verwelkomt het Actieplan voor financiële diensten voor consumenten en het feit dat het 

zich richt op een groot aantal van de aspecten en initiatieven die worden genoemd in het 

verslag van het Parlement over het Groenboek voor financiële retaildiensten en in het 

advies van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO), 

bijvoorbeeld vergoedingen voor grensoverschrijdende transacties, prijzen voor huurauto's, 

motorrijtuigenbelasting en eIDAS, de bepalingen gericht op het vergroten van de 

transparantie en de vergelijkbaarheid van financiële producten en diensten op EU-niveau; 

onderstreept dat digitalisering en innovatie de voorbije jaren de markt voor financiële 

retaildiensten hebben doen veranderen, met de opkomst van nieuwe financiële producten, 

bedrijfsmodellen en spelers, zoals nieuwe financiële technologiebedrijven (fintechs); 

meent dat deze ontwikkeling de keuzemogelijkheden van de consument zal vergroten, 

alsook nieuwkomers en innovatie zal ondersteunen, en de uitrol van grensoverschrijdende 

financiële diensten zal vergemakkelijken door bij de consument voor meer vertrouwen in 

dergelijke diensten te zorgen; 

2. juicht het toe dat het Actieplan een aantal belangrijke kwesties beoogt aan te pakken en 

dat het ten aanzien van een aantal kwesties specifieke, door de Commissie te nemen 

maatregelen bevat, mét een duidelijk tijdschema; 

3. is van mening dat de voltooiing van de kapitaalmarktenunie zal bijdragen tot de 

ontwikkeling van een ware interne markt voor grensoverschrijdende financiële producten 

en diensten in de hele Europese Unie; 

4. is het er met de Commissie over eens dat een alomvattend rechtskader op zich 

ontoereikend is en dat doelmatige handhaving van cruciaal belang is; merkt op dat de 

tenuitvoerlegging van wetgeving, en dan vooral van de postcrisiswetgeving, waarvan de 

effecten mogelijkerwijs pas na een paar jaar zichtbaar worden, een belangrijke stap is voor 

verschillende voorgestelde maatregelen; 

5. merkt op dat het Actieplan deel moet uitmaken van een visie voor de langere termijn 

inzake financiële retaildiensten om alle belanghebbenden, onder meer de consumenten en 

de financiële markten, duidelijkheid en zekerheid te verschaffen; 

6. beklemtoont dat consumenten in staat moeten zijn de meest geschikte optie te 

identificeren bij het kiezen van de beste tarieven, en in het geval van transacties in of met 

betalingen naar het buitenland, óók wanneer daarbij sprake is van dynamische valuta-

omrekening, moeten worden geïnformeerd over de vergoedingen en de andere kosten; 

vraagt de Commissie niet-transparantie praktijken - die in de Unie volledig moeten 

worden verboden - in kaart te brengen en te monitoren, er, waar mogelijk, voor te zorgen 

dat de waarde van een transactie op het moment van de transactie wordt vermeld in zowel 

de plaatselijke valuta, als de valuta van het land van herkomst van de consument, dat ook 

de kosten die de verschillende aanbieders van financiële diensten in rekening brengen op 

transparante wijze - met vermelding van alle vergoedingen in beide valuta - duidelijk 

worden gemaakt, en dat verder een neutraal referentietarief van een niet-commerciële 
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partij wordt aangegeven, teneinde de consument in staat te stellen eenvoudig vast te 

stellen wat de daadwerkelijke kosten van de transactie zijn; 

7. juicht het toe dat de nationale handelsbelemmeringen in kaart worden gebracht en 

gereduceerd, maar waarschuwt dat dit noch tot lagere normen op het vlak van de 

consumentenbescherming mag leiden, noch de consument in gevaar mag brengen, en dat 

de financiële stabiliteit moet worden gewaarborgd; beklemtoont dat een hoog niveau van 

consumentenbescherming en -vertrouwen essentieel is voor een daadwerkelijke interne 

markt voor financiële retaildiensten; juicht het toe dat de Commissie van plan is te 

controleren of de bestaande EU-wetgeving geëigend is en verzoekt de Commissie ook 

steun te geven aan de meeneembaarheid van financiële retailproducten; 

8. herhaalt zijn zienswijze dat vergelijkingsinstrumenten online de vergelijkbaarheid van de 

verschillende financiële producten kunnen verbeteren en consumenten kunnen helpen bij 

het nemen van een goed onderbouwd besluit, bijvoorbeeld door de benchmarking van 

consumentenorganisaties en digitale oplossingen, op voorwaarde dat ze neutraal en 

inclusief zijn, en dat sprake is van volledige openbaarmaking van alle relevante financiële 

belangen en van alle mogelijke belangenverstrengelingen; vindt daarnaast dat ze niet 

alleen gericht mogen zijn op de prijs van de producten, maar ook op de kwaliteit ervan, 

aangezien tussen rechtsgebieden alleen soortgelijke producten/diensten kunnen worden 

vergeleken; vraagt de Commissie met belanghebbenden samen te werken om de kwaliteit 

en betrouwbaarheid van de websites voor de vergelijking van financiële diensten te 

verbeteren, en te overwegen toezicht uit te oefenen op de invoering en acceptatie van het 

initiatief "Belangrijke beginselen voor vergelijkingsinstrumenten", inclusief de vrijwillige 

certificeringsregelingen, van de belanghebbende partijen, én te kijken of er behoefte 

bestaat aan verplichte certificering; 

9. verzoekt de Commissie rekening te houden met zijn resolutie "FinTech: de invloed van 

technologie op de toekomst van de financiële sectoren"1, en  consumentenbescherming, 

veiligheid, innovatie en eerlijke concurrentie te bevorderen, en ervoor te zorgen dat het 

beginsel van "dezelfde diensten, dezelfde risico's, dezelfde regels en hetzelfde toezicht" 

geldt voor alle bedrijven, ongeacht de sector of plaats van vestiging; beklemtoont dat 

onder FinTech financiering moet worden verstaan die mogelijk wordt gemaakt door of 

wordt verstrekt door middel van nieuwe technologieën, met een effect op de gehele 

financiële sector in al zijn onderdelen, van het bank- en verzekeringswezen tot 

pensioenfondsen, beleggingsadvies, betalingsdiensten en marktinfrastructuur; 

10. wijst erop dat vergoedingen voor grensoverschrijdende betalingen buiten de eurozone nog 

altijd hoog zijn; verzoekt de Commissie daarom snel te komen met een voorstel tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 

16 september 2009 betreffende grensoverschrijdende betalingen in de Gemeenschap en tot 

intrekking van Verordening (EG) nr. 2560/20012, teneinde de kosten voor 

grensoverschrijdende transacties in alle lidstaten te verlagen; betreurt in dit verband het 

gebrek aan een gemeenschappelijk Europees systeem voor onlinebetalingen, zoals een 

EU-brede krediet- of betaalkaart in Europese handen; 

11. verzoekt de Commissie een klimaat van eerlijke concurrentie te handhaven dat 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0211. 
2 PB L 266 van 9.10.2009, blz. 11. 
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bevorderlijk is voor innovatie en over regelgevingsflexibiliteit beschikt voor het testen 

ervan, maar dat toch een hoog niveau van consumentenbescherming en veiligheid biedt; 

12. beklemtoont het potentieel van de e-handtekening en e-identificatie voor de 

vereenvoudiging van transacties, en verzoekt de Commissie voort te bouwen op de 

werkzaamheden betreffende de eIDAS-verordening; onderstreept dat het belangrijk is 

rekening te houden met personen die de e-handtekening niet kunnen of willen gebruiken; 

steunt de interoperabiliteit van grensoverschrijdende e-identificatie in de sector van de 

financiële diensten, en dringt aan op een gelijk speelveld in alle lidstaten (en mogelijk ook 

daarbuiten, namelijk in de EER-landen en Zwitserland); vraagt de Commissie voorts 

dringend de huidige belemmeringen in de regelgeving voor e-identificatietechnieken te 

evalueren, en beklemtoont dat elk initiatief op dit vlak technologieneutraal moet zijn; 

13. beklemtoont het belang van cyberveiligheid en betreurt het dat de Commissie in haar 

actieplan niet op cyberveiligheidsaspecten ingaat, en verzoekt haar dan ook dit alsnog te 

doen in het kader van haar taskforce; 

14. beklemtoont dat het mogelijk moet blijven om een beroep te doen op reële bankkantoren, 

die een essentiële openbare dienst verlenen en vooral van nut zijn voor kmo's, bejaarde en 

kwetsbare consumenten, die minder geneigd zijn e-banking te gebruiken en liever 

persoonlijk contact hebben; erkent dat de sluiting van bankkantoren de financiële 

infrastructuur op lokaal niveau aantast en uiterst schadelijk kan zijn voor 

gemeenschappen; 

15. vestigt er de aandacht op dat slechts weinig consumenten van aanbieder veranderen voor 

de meeste bancaire en niet-levensverzekeringsproducten, hetgeen een belemmering is 

voor het betreden van grensoverschrijdende retailmarkten, en verzoekt de Commissie dan 

ook het voor consumenten eenvoudiger te maken grensoverschrijdend van aanbieder van 

financiële retaildiensten te veranderen, financiële contracten op te zeggen, leningen af te 

sluiten en andere financiële producten te kopen;  wijst met nadruk op het grote potentieel 

voor het verstrekken van grensoverschrijdende verzekeringsproducten, zoals 

motorrijtuigenverzekeringen; wijst evenwel op het beginsel van contractvrijheid, hetgeen 

inhoudt dat het financiële instellingen vrijstaat zelf te beslissen met wie zij een contract 

wensen af te sluiten; dringt er in dit verband bij de Commissie op aan het belang te 

erkennen van de controle op wurg- en flitskredieten, die hebben geleid tot de uitbuiting 

van kwetsbare consumenten en kmo's; 

16. erkent dat het vermogen om een realistische en nauwkeurige inschatting te maken van de 

financiële risico's van kredietverlening aan consumenten in een ander land een 

voorwaarde is voor grensoverschrijdende kredieten; vraagt de Commissie samen met de 

financiële sector vergelijkbare criteria en normen voor kredietwaardigheidsbeoordelingen 

te ontwikkelen, zodat lokaal opgestelde kredietwaardigheidsbeoordelingen in de 

verschillende lidstaten met elkaar vergelijkbaar zijn en grensoverschrijdende kredieten 

mogelijk en gemakkelijker worden; 

17. wijst op het potentieel van  data voor nauwkeurigere en persoonlijkere 

kredietwaardigheidsbeoordelingen; onderstreept het belang van gegevensbescherming en 

privacy bij het opstellen van kredietwaardigheidsbeoordelingen aan de hand van big data; 

beklemtoont dat een negatieve kredietbeoordeling niet louter op een gebrek aan dergelijke 

gegevens mag berusten en dat traditionele manieren om de kredietwaardigheid te 
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beoordelen moeten worden onderzocht voor gevallen waarin er te weinig gegevens 

voorhanden zijn; 

18. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat de Europese financiële 

toezichthouders EBA, ESMA en EIOPA van de passende middelen en bevoegdheden 

worden voorzien om al hun regelgevende en toezichthoudende taken te vervullen in het 

belang van de consumentenbescherming. 
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