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Ändringsförslag   1 

Philippe Juvin 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 1 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet 

uppmärksammar finansteknikens 
(FinTech) omvälvande inverkan på den 

globala finanssektorn. Parlamentet betonar 

att utvecklingen inom FinTech kan skapa 

fördelar för både konsumenter och företag i 

form av effektivitetsvinster, ökad 

tillgänglighet och kostnadsminskningar. 

1. Europaparlamentet konstaterar att 

finanstekniken (FinTech) breder ut sig i 

snabb takt, och uppmärksammar att den 

skulle kunna få en omvälvande inverkan 

på den globala finanssektorn. Parlamentet 

betonar att utvecklingen inom FinTech kan 

skapa fördelar för både konsumenter och 

företag i form av effektivitetsvinster, ökad 

tillgänglighet och kostnadsminskningar. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   2 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 1 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet 

uppmärksammar finansteknikens 

(FinTech) omvälvande inverkan på den 

globala finanssektorn. Parlamentet betonar 

att utvecklingen inom FinTech kan skapa 

fördelar för både konsumenter och företag i 

form av effektivitetsvinster, ökad 

tillgänglighet och kostnadsminskningar. 

1. Europaparlamentet 

uppmärksammar finansteknikens 

(FinTech) omvälvande inverkan på den 

globala finanssektorn. Parlamentet betonar 

att utvecklingen inom FinTech kan skapa 

fördelar för både konsumenter och företag, 

särskilt små och medelstora företag, i 

form av effektivitetsvinster, ökad 

tillgänglighet och kostnadsminskningar. 

Parlamentet betonar därför behovet att 

främja Europa som ett område för 

FinTech-företagande. 

Or. de 
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Ändringsförslag   3 

Maria Grapini 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 1 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet 

uppmärksammar finansteknikens 

(FinTech) omvälvande inverkan på den 

globala finanssektorn. Parlamentet betonar 

att utvecklingen inom FinTech kan skapa 

fördelar för både konsumenter och företag i 

form av effektivitetsvinster, ökad 

tillgänglighet och kostnadsminskningar. 

1. Europaparlamentet 

uppmärksammar finansteknikens 

(FinTech) omvälvande inverkan på såväl 

den globala finanssektorn som ekonomin i 

allmänhet. Parlamentet betonar att 

utvecklingen inom FinTech kan skapa 

fördelar för både konsumenter och företag, 

särskilt små och medelstora företag, i 

form av effektivitetsvinster, ökad 

tillgänglighet och kostnadsminskningar. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag   4 

Nicola Danti, Maria Grapini, Marc Tarabella, Pina Picierno 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 1 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet 

uppmärksammar finansteknikens 

(FinTech) omvälvande inverkan på den 

globala finanssektorn. Parlamentet betonar 

att utvecklingen inom FinTech kan skapa 

fördelar för både konsumenter och företag i 

form av effektivitetsvinster, ökad 

tillgänglighet och kostnadsminskningar. 

1. Europaparlamentet 

uppmärksammar finansteknikens 

(FinTech) omvälvande inverkan på den 

globala finanssektorn. Parlamentet betonar 

att utvecklingen inom FinTech kan skapa 

fördelar för både konsumenter och företag i 

form av effektivitetsvinster, ökad 

tillgänglighet, kostnadsminskningar och 

ökad transparens. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   5 

Eva Maydell, Carlos Coelho, Pascal Arimont, Antonio López-Istúriz White 
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Förslag till yttrande 

Punkt 2 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet anser att 

innovation inom finanssektorn kan skapa 

arbetstillfällen och tillväxt inom EU och 

bidra till ett bredare urval av tjänster för 

konsumenterna. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att fastställa vilka politiska 

ändringar som behövs för att EU ska ha 

möjlighet att till fullo dra nytta av FinTech. 

2. Europaparlamentet anser att 

innovation inom finanssektorn kan skapa 

arbetstillfällen och tillväxt inom EU och 

bidra till ett bredare urval av tjänster för 

konsumenterna. Parlamentet konstaterar 

att FinTech-företag i många år har 

efterlyst ökad tillsyn över sin verksamhet 

för att minska den rättsliga 

oförutsebarheten, som hindrar deras 

utveckling. I detta avseende uppmanas 
kommissionen med kraft att utarbeta en 

tydlig och vittomfattande FinTech-agenda 

med lagstiftningsåtgärder och andra 

åtgärder än lagstiftning som bör vidtas 

under innevarande mandatperiod för att 

EU ska ges möjlighet att till fullo dra nytta 

av FinTech. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   6 

Nicola Danti, Maria Grapini, Marc Tarabella, Pina Picierno 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 2 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet anser att 

innovation inom finanssektorn kan skapa 

arbetstillfällen och tillväxt inom EU och 

bidra till ett bredare urval av tjänster för 

konsumenterna. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att fastställa vilka politiska 

ändringar som behövs för att EU ska ha 

möjlighet att till fullo dra nytta av FinTech. 

2. Europaparlamentet anser att 

innovation inom finanssektorn kan skapa 

arbetstillfällen och potentiell tillväxt inom 

EU. Parlamentet uppmanar kommissionen 

att fastställa vilka politiska ändringar som 

behövs för att EU ska ha möjlighet att till 

fullo dra nytta av FinTech, utan att den 

finansiella stabiliteten äventyras och med 

samtidigt upprätthållande av en hög nivå 

på konsument- och investerarskyddet. 

Or. en 
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Ändringsförslag   7 

Philippe Juvin 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 2 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet anser att 

innovation inom finanssektorn kan skapa 

arbetstillfällen och tillväxt inom EU och 

bidra till ett bredare urval av tjänster för 

konsumenterna. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att fastställa vilka politiska 

ändringar som behövs för att EU ska ha 

möjlighet att till fullo dra nytta av 

FinTech. 

2. Europaparlamentet anser att 

innovation inom finanssektorn kan skapa 

arbetstillfällen och tillväxt inom EU och 

bidra till ett bredare urval av tjänster för 

konsumenterna. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka hur EU till 

fullo skulle kunna dra nytta av FinTech. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   8 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 2 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet anser att 

innovation inom finanssektorn kan skapa 

arbetstillfällen och tillväxt inom EU och 

bidra till ett bredare urval av tjänster för 

konsumenterna. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att fastställa vilka politiska 

ändringar som behövs för att EU ska ha 

möjlighet att till fullo dra nytta av FinTech. 

2. Europaparlamentet anser att 

innovation inom finanssektorn kan skapa 

arbetstillfällen och tillväxt inom EU och 

bidra till ett bredare urval av tjänster för 

konsumenterna som motsvarar kundernas 

behov. Parlamentet välkomnar 

impulserna till nya – och vidareutveckling 

av befintliga – finansiella tjänster till 

gagn för konsumenter och företag, 

särskilt små och medelstora företag. 

Konkurrens som bygger på stark 

innovation och dynamik ger också en rad 

möjligheter och anknytningspunkter för 

redan etablerade marknadsaktörer. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 

fastställa vilka politiska ändringar som 
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behövs för att EU ska ha möjlighet att till 

fullo dra nytta av FinTech. 

Or. de 

 

Ändringsförslag   9 

Maria Grapini 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 2 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet anser att 

innovation inom finanssektorn kan skapa 

arbetstillfällen och tillväxt inom EU och 

bidra till ett bredare urval av tjänster för 

konsumenterna. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att fastställa vilka politiska 

ändringar som behövs för att EU ska ha 

möjlighet att till fullo dra nytta av FinTech. 

2. Europaparlamentet anser att 

innovation inom finanssektorn kan skapa 

arbetstillfällen och tillväxt inom EU och 

bidra till ett bredare urval av tjänster för 

konsumenterna. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att fastställa vilka politiska 

ändringar som behövs för att EU ska ha 

möjlighet att till fullo dra nytta av FinTech, 

utan att öka riskerna för konsumenter 

och små och medelstora företag. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag   10 

Eva Maydell, Carlos Coelho, Pascal Arimont, Antonio López-Istúriz White, Andreas 

Schwab, Roberta Metsola 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 2a (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet understryker 

att FinTech-företag har potentialen att få 

en direkt positiv inverkan på små och 

medelstora företag genom att öka 

tillgången till krediter och påskynda 

lånebehandlingen. Kommissionen 

uppmanas eftertryckligen att utforma sina 

lagstiftningsåtgärder på ett sätt som inte 

bara ger tillräcklig flexibilitet för att 
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företag ska kunna bedriva verksamhet 

och finansiera små och medelstora 

företag, utan även uppmuntrar till 

partnerskap mellan banker och FinTech-

företag när det gäller utlåning till små 

och medelstora företag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   11 

Nicola Danti, Maria Grapini, Pina Picierno 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 2a (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet understryker 

de potentiella fördelarna med FinTech för 

företag, särskilt små och medelstora 

företag och mikroföretag, men även för 

familjer och missgynnade kunder när det 

gäller att öka tillgången till kapital och 

finansiella resurser genom alternativa 

utlånings- och investeringskanaler, 

exempelvis gräsrotsfinansiering och 

person-till-person-lån. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   12 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 2a (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet välkomnar 

den arbetsgrupp för finansteknik som 

inrättats av kommissionen och som syftar 

till att göra en bedömning av innovation 

på detta område och samtidigt ta fram 

strategier för att bemöta potentiella 
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utmaningar som FinTech ger upphov till. 

Denna arbetsgrupp utgör ett viktigt steg 

mot utvecklingen av en vittomfattande 

strategi för FinTech. 

Or. de 

 

Ändringsförslag   13 

Renato Soru 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 2a (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att ta hänsyn till 

mångfalden inom finanstekniksektorn 

och göra en analys av denna sektor med 

närmare uppgifter om de olika segment 

som utgör delar av marknaden, för att 

främja bättre och mer skräddarsydd 

lagstiftning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   14 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 2b (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 2b. Europaparlamentet anser att 

teknisk innovation inom finansindustrin 

erbjuder möjligheter inte bara för nya 

FinTech-företag, utan även för redan 

etablerade aktörer, tack vare utrymmet för 

samarbete, synergieffekter och potentiella 

kostnadsminskningar. 

Or. de 
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Ändringsförslag   15 

Nicola Danti, Maria Grapini, Pina Picierno 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 2b (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 2b. Europaparlamentet anser att 

FinTech-relaterade tjänster och produkter 

ska utgöra ett komplement till 

traditionella finansinstitut, särskilt i 

mindre utvecklade och avlägset belägna 

områden runt om i världen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   16 

Philippe Juvin 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att aktivt identifiera och 

avlägsna hinder på den inre marknaden 

som för närvarande gör att digitala tjänster 

inte kan utvecklas, även på FinTech-

området. 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att identifiera och avlägsna 

hinder på den inre marknaden som för 

närvarande gör att digitala tjänster inte kan 

utvecklas, även på FinTech-området. 

Kommissionen uppmanas även att vara 

vaksam och säkerställa att olämpliga 

finansiella innovationer inte skadar vare 

sig kunderna eller den finansiella 

stabiliteten. 

Or. fr 

Ändringsförslag   17 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3 
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Förslag till yttrande Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att aktivt identifiera och 

avlägsna hinder på den inre marknaden 

som för närvarande gör att digitala tjänster 

inte kan utvecklas, även på FinTech-

området. 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att aktivt identifiera och 

avlägsna hinder på den inre marknaden 

som för närvarande gör att digitala tjänster 

inte kan utvecklas, även på FinTech-

området. Kommissionen uppmanas även 

att lägga fram en handlingsplan på 

FinTech-området, med konkurrenskraft, 

stabilitet och konsumentskydd som 

utgångspunkt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   18 

Vicky Ford 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att aktivt identifiera och 

avlägsna hinder på den inre marknaden 

som för närvarande gör att digitala tjänster 

inte kan utvecklas, även på FinTech-

området. 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att aktivt identifiera och 

avlägsna hinder på den inre marknaden 

som för närvarande gör att digitala tjänster 

inte kan utvecklas, även på FinTech-

området. Det är mycket viktigt att de 

ekonomiska aktörerna på den inre 

marknaden har tillgång till investeringar 

från ekonomiska aktörer i tredjeländer 

och kan reagera på den tekniska 

utvecklingen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   19 

Renato Soru 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3a (ny) 
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Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet uppmanar 

eftertryckligen kommissionen att stödja 

insatser för att fastställa gemensamma, 

öppna och kompatibla FinTech-

standarder, i syfte att förhindra missbruk 

av nätverkseffekter med anknytning till 

skapande av monopol och oligopol. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   20 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 4 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet betonar att 

FinTech-relaterade tjänster kan spela en 

stor roll i samband med utvecklingen av en 

framtidssäker europeisk digital inre 

marknad, till exempel genom att göra 

befintliga kanaler mer kostnadseffektiva 

och genom att erbjuda innovativa 

betalningslösningar. Parlamentet anser att 

kommissionen bör inta en teknikneutral 

hållning i sina policyinitiativ. 

4. Europaparlamentet betonar att 

FinTech-relaterade tjänster kan spela en 

stor roll i samband med utvecklingen av en 

framtidssäker europeisk digital inre 

marknad, till exempel genom att göra 

befintliga kanaler mer kostnadseffektiva 

och genom att erbjuda innovativa 

betalningslösningar. Parlamentet anser att 

kommissionen bör inta en teknikneutral 

hållning i sina policyinitiativ. Utöver att 

främja innovation är det också önskvärt 

att upprätthålla den finansiella 

stabiliteten och skydda konsumenter och 

investerare. En proportionell och 

välavvägd strategi som även främjar 

innovation krävs för att skapa en miljö 

som bidrar till konkurrens samt 

upprätthålla lika konkurrensvillkor för 

samtliga marknadsaktörer. 

Or. de 

 

Ändringsförslag   21 

Vicky Ford 
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Förslag till yttrande 

Punkt 4 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet betonar att 

FinTech-relaterade tjänster kan spela en 

stor roll i samband med utvecklingen av en 

framtidssäker europeisk digital inre 

marknad, till exempel genom att göra 

befintliga kanaler mer kostnadseffektiva 

och genom att erbjuda innovativa 

betalningslösningar. Parlamentet anser att 

kommissionen bör inta en teknikneutral 

hållning i sina policyinitiativ. 

4. Europaparlamentet betonar att 

FinTech-relaterade tjänster kan spela en 

stor roll i samband med utvecklingen av en 

framtidssäker europeisk digital inre 

marknad, till exempel genom att göra 

befintliga kanaler mer kostnadseffektiva 

och genom att erbjuda innovativa 

betalningslösningar. Parlamentet anser att 

kommissionen bör inta en teknikneutral 

hållning i sina policyinitiativ. 

Kommissionen uppmanas att säkerställa 

att de initiativ som tas är ändamålsenliga 

och utåtblickande och bygger på 

innovationsprincipen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   22 

Eva Maydell, Carlos Coelho, Pascal Arimont, Antonio López-Istúriz White, Roberta 

Metsola 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 4 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet betonar att 

FinTech-relaterade tjänster kan spela en 

stor roll i samband med utvecklingen av en 

framtidssäker europeisk digital inre 

marknad, till exempel genom att göra 

befintliga kanaler mer kostnadseffektiva 

och genom att erbjuda innovativa 

betalningslösningar. Parlamentet anser att 

kommissionen bör inta en teknikneutral 

hållning i sina policyinitiativ. 

4. Europaparlamentet betonar att 

FinTech-relaterade tjänster kan spela en 

stor roll i samband med utvecklingen av en 

framtidssäker europeisk digital inre 

marknad, till exempel genom att göra 

befintliga kanaler mer kostnadseffektiva, 

erbjuda innovativa betalningslösningar och 

öka konsumenternas förtroende för 

digital teknik. Parlamentet anser att 

kommissionen bör inta en teknikneutral 

hållning i sina policyinitiativ. 

Or. en 
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Ändringsförslag   23 

Nicola Danti, Maria Grapini, Marc Tarabella, Pina Picierno 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 4 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet betonar att 

FinTech-relaterade tjänster kan spela en 

stor roll i samband med utvecklingen av en 

framtidssäker europeisk digital inre 

marknad, till exempel genom att göra 

befintliga kanaler mer kostnadseffektiva 

och genom att erbjuda innovativa 

betalningslösningar. Parlamentet anser att 

kommissionen bör inta en teknikneutral 

hållning i sina policyinitiativ. 

4. Europaparlamentet betonar att 

FinTech-relaterade tjänster kan spela en 

stor roll i samband med utvecklingen av en 

framtidssäker europeisk digital inre 

marknad, till exempel genom att göra 

befintliga kanaler mer kostnadseffektiva 

och genom att erbjuda innovativa, 

transparentare och snabbare 
betalningslösningar. Parlamentet anser att 

kommissionen bör inta en teknikneutral 

hållning i sina policyinitiativ. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   24 

Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, 

Pina Picierno 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 4a (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 4a. Europaparlamentet konstaterar att 

nya betalningslösningar för med sig vissa 

risker, t.ex. risken för bedrägeri, missbruk 

av konsumenternas uppgifter, bristfälliga 

autentiseringskrav och bristen på klara 

och tydliga villkor. Kommissionen och 

medlemsstaterna uppmanas därför att 

säkerställa adekvata skyddsåtgärder och 

ändamålsenliga rättsmedel för 

konsumenter som riskerar att drabbas av 

det ovannämnda. 

Or. en 
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Ändringsförslag   25 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 4a (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 4a. Europaparlamentet anser att 

fullbordandet av kapitalmarknadsunionen 

kommer att bidra till att stödja 

utvecklingen av FinTech och en verklig 

inre marknad för finansiella produkter 

och tjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   26 

Marcus Pretzell, Mylène Troszczynski 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 5 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet beklagar att det 

saknas ett gemensamt europeiskt 

nätbanksbaserat betalningssystem. 
Parlamentet anser att ett sådant system är 

avgörande för en välfungerande 

kapitalmarknadsunion, och utgör en 

väsentlig del av den digitala inre 

marknaden, genom att det främjar 

europeisk e-handel och gränsöverskridande 

konkurrens på området för finansiella 

tjänster. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att fastställa vilka steg som 

ska tas på vägen mot skapandet av en 

miljö som stöder framväxten av ett sådant 

system. 

5. Europaparlamentet anser att 

kontanter är avgörande för ett fritt 

samhälle. Därför får nätbanksbaserad 

verksamhet, e-handel och 

gränsöverskridande konkurrens på området 

för finansiella tjänster under inga 

omständigheter användas som 

förevändning att begränsa eller avskaffa 

kontant betalning. 

Or. en 
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Ändringsförslag   27 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 5 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet beklagar att det 

saknas ett gemensamt europeiskt 

nätbanksbaserat betalningssystem. 

Parlamentet anser att ett sådant system är 

avgörande för en välfungerande 

kapitalmarknadsunion, och utgör en 

väsentlig del av den digitala inre 

marknaden, genom att det främjar 

europeisk e-handel och gränsöverskridande 

konkurrens på området för finansiella 

tjänster. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att fastställa vilka steg som 

ska tas på vägen mot skapandet av en miljö 

som stöder framväxten av ett sådant 

system. 

5. Europaparlamentet framhåller det 

utrymme som finns för ytterligare 

förbättringar vad gäller metoder för 

gränsöverskridande betalningar. 

Parlamentet stöder utveckling av sådana 

betalningsmetoder inom Europa och 
beklagar den höggradiga splittringen på 

marknaden för nätbanksbaserad 

verksamhet i EU samt avsaknaden av ett 

EU-övergripande, Europaägt kredit- eller 

betalkortssystem. Parlamentet anser att ett 

sådant system är avgörande för en 

välfungerande kapitalmarknadsunion, och 

utgör en väsentlig del av den digitala inre 

marknaden, genom att det främjar 

europeisk e-handel och gränsöverskridande 

konkurrens på området för finansiella 

tjänster. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att fastställa vilka steg som 

ska tas på vägen mot skapandet av en miljö 

som stöder framväxten av ett sådant 

system. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   28 

Vicky Ford 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 5 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet beklagar att det 

saknas ett gemensamt europeiskt 

nätbanksbaserat betalningssystem. 

Parlamentet anser att ett sådant system är 

avgörande för en välfungerande 

5. Europaparlamentet beklagar att det 

saknas ett gemensamt europeiskt 

nätbanksbaserat betalningssystem. 

Parlamentet anser att ett sådant system är 

avgörande för en välfungerande 
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kapitalmarknadsunion, och utgör en 

väsentlig del av den digitala inre 

marknaden, genom att det främjar 

europeisk e-handel och gränsöverskridande 

konkurrens på området för finansiella 

tjänster. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att fastställa vilka steg som 

ska tas på vägen mot skapandet av en miljö 

som stöder framväxten av ett sådant 

system. 

kapitalmarknadsunion, och utgör en 

väsentlig del av den digitala inre 

marknaden, genom att det främjar 

europeisk e-handel och gränsöverskridande 

konkurrens på området för finansiella 

tjänster. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att fastställa vilka steg som 

ska tas på vägen mot skapandet av en miljö 

som stöder framväxten av ett sådant 

system. Det behöver finnas ett sådant 

system, som existerar parallellt med och 

vid behov är kompatibelt med andra 

innovativa betalningslösningar för 

konkurrensens skull. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   29 

Maria Grapini 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 5 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet beklagar att det 

saknas ett gemensamt europeiskt 

nätbanksbaserat betalningssystem. 

Parlamentet anser att ett sådant system är 

avgörande för en välfungerande 

kapitalmarknadsunion, och utgör en 

väsentlig del av den digitala inre 

marknaden, genom att det främjar 

europeisk e-handel och gränsöverskridande 

konkurrens på området för finansiella 

tjänster. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att fastställa vilka steg som 

ska tas på vägen mot skapandet av en miljö 

som stöder framväxten av ett sådant 

system. 

5. Europaparlamentet beklagar att det 

saknas ett gemensamt europeiskt 

nätbanksbaserat betalningssystem. 

Parlamentet anser att ett sådant system är 

avgörande för en välfungerande 

kapitalmarknadsunion, och utgör en 

väsentlig del av den digitala inre 

marknaden, genom att det främjar 

europeisk e-handel och gränsöverskridande 

konkurrens på området för finansiella 

tjänster. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att fastställa vilka steg som 

ska tas på vägen mot skapandet av en miljö 

som stöder framväxten av ett sådant 

system, som i sin tur skulle stödja 

utvecklingen av gränsöverskridande 

handel och minska 

transaktionskostnaderna. 

Or. ro 



 

PE599.598v01-00 18/32 AM\1116420SV.docx 

SV 

Ändringsförslag   30 

Eva Maydell, Carlos Coelho, Pascal Arimont, Antonio López-Istúriz White, Andreas 

Schwab, Roberta Metsola 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 5a (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet konstaterar att 

FinTech-företag inbördes fungerar 

mycket olika i sin affärsverksamhet, och 

uppmanar följaktligen kommissionen med 

kraft att avstå från att vidta enhetliga 

åtgärder som ska vara tillämpliga på alla 

aktörer och i stället skräddarsy sitt 

lagstiftningsförslag så att det anpassas 

efter de olika företagsmodellerna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   31 

Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Pina Picierno 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 5a (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet understryker 

behovet på EU-nivå av insynsvänliga och 

tillförlitliga lika villkor för alla 

marknadsaktörer vid användning av 

FinTech. Dessa villkor måste kunna 

förhindra skapande av monopol samtidigt 

som de säkerställer ett fullgott 

konsumentskydd, kompatibilitet mellan 

marknadsaktörerna samt adekvat 

transparens. Detta är absoluta 

förutsättningar för att EU:s ekonomi ska 

kunna förverkliga FinTech-

innovationernas fulla potential och de 

tillhörande fördelarna, och för att stärka 

förtroendet för förvärv och användning av 

digitala finansiella produkter och tjänster. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   32 

Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Marc Tarabella, Pina Picierno 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 5b (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 5b. Europaparlamentet uppmanar 

också kommissionen att utarbeta en 

horisontell FinTech-handlingsplan på 

grundval av de politiska 

rekommendationer och åtgärder som 

kommer att presenteras av den interna 

arbetsgruppen för finansteknik. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   33 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet understryker att 

FinTech och e-handelspraxis bör beaktas i 

EBA:s riktlinjer för sträng 

kundautentisering vid betalningar. 

Parlamentet uppmanar EBA att se över 

sina förslag för att undvika en negativ 

inverkan på onlinetjänster. Parlamentet 

begär att riskbaserade säkerhetsprinciper 

ska beaktas. 

6. Europaparlamentet understryker att 

FinTech och e-handelspraxis bör beaktas i 

EBA:s förslag till tekniska 

tillsynsstandarder för så kallad stark 

kundautentisering. Parlamentet uppmanar 

EBA att se över sina förslag för att undvika 

en negativ inverkan på onlinetjänster. 

Parlamentet begär att riskbaserade 

säkerhetsprinciper ska beaktas. 

Parlamentet stöder kommissionen i dess 

arbete för ytterligare harmoniserade 

standarder för finansiella tjänster, men 

betonar samtidigt att innovation och nya 

marknadsaktörer måste beaktas inom 

ramen för utformningen av framtida 

standarder. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   34 

Vicky Ford 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet understryker att 

FinTech och e-handelspraxis bör beaktas i 

EBA:s riktlinjer för sträng 

kundautentisering vid betalningar. 

Parlamentet uppmanar EBA att se över 

sina förslag för att undvika en negativ 

inverkan på onlinetjänster. Parlamentet 

begär att riskbaserade säkerhetsprinciper 

ska beaktas. 

6. Europaparlamentet understryker att 

FinTech och e-handelspraxis bör beaktas i 

EBA:s tekniska tillsynsstandarder för så 

kallad stark kundautentisering. 

Parlamentet uppmanar EBA att se över 

sina förslag för att undvika en negativ 

inverkan på onlinetjänster. Parlamentet 

begär att riskbaserade säkerhetsprinciper 

ska beaktas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   35 

Eva Maydell, Carlos Coelho, Pascal Arimont, Andreas Schwab, Antonio López-Istúriz 

White, Roberta Metsola 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet understryker att 

FinTech och e-handelspraxis bör beaktas i 

EBA:s riktlinjer för sträng 

kundautentisering vid betalningar. 

Parlamentet uppmanar EBA att se över 

sina förslag för att undvika en negativ 

inverkan på onlinetjänster. Parlamentet 

begär att riskbaserade säkerhetsprinciper 

ska beaktas. 

6. Europaparlamentet understryker att 

FinTech och e-handelspraxis bör beaktas i 

EBA:s riktlinjer för så kallad stark 

kundautentisering vid betalningar. 

Parlamentet uppmanar EBA att se över 

sina förslag för att undvika en negativ 

inverkan på onlinetjänster och säkerställa 

lika villkor som uppmuntrar till finansiell 

innovation och ökad konkurrens mellan 

samtliga marknadsaktörer. Parlamentet 

begär att riskbaserade säkerhetsprinciper 

ska beaktas. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   36 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6a (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 6a. På grundval av arbetet med eIDA-

förordningen uppmanar 

Europaparlamentet kommissionen att 

göra ytterligare bedömningar av ramen 

för europeiska e-identifieringssystem för 

att säkerställa att dessa underlättar 

tillhandahållandet av gränsöverskridande 

finansiella tjänster online. Kommissionen 

uppmanas även att utan dröjsmål göra en 

bedömning av de befintliga 

lagstiftningshinder som sätter stopp för en 

mer utbredd användning av e-

identifieringstekniker. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   37 

Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Marc Tarabella, Pina Picierno 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6a (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 6a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att övervaka den ökade 

användningen av algoritmer i den 

finansiella sektorn, särskilt användningen 

av produkter och tjänster för 

robotrådgivning. Kommissionen och de 

europeiska tillsynsmyndigheterna 

uppmanas att granska felaktigheter och 

skevheter i algoritmerna som kan skada 

marknadsaktörerna, samt bedöma 

ansvarsskyldighetsaspekterna av 
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dataanvändning samtidigt som man 

stärker den algoritmiska 

ansvarsskyldigheten och ökar 

konsumenternas medvetenhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   38 

Vicky Ford 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6a (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 6a. Europaparlamentet noterar de 

potentiella fördelarna med reglerad 

”sandlådeteknik” som tillåter 

expanderande företag och finansiella 

företag att testa FinTech-produkter i 

produktionsmiljö. Parlamentet 

uppmuntrar till utbyte av bästa metoder 

som kan hämtas från regleringsinitiativ 

vad gäller sandlådeteknik. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   39 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6a (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 6a. Europaparlamentet konstaterar att 

insamling och analys av data spelar en 

central roll för FinTech när det gäller att 

t.ex. kunna tillmötesgå kundernas 

önskemål på ett riktat sätt. Kommissionen 

uppmanas att ha detta i åtanke, särskilt 

med avseende på den allmänna 

dataskyddsförordningen och det andra 

betaltjänstdirektivet. 
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Or. de 

 

Ändringsförslag   40 

Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Marc Tarabella, Pina Picierno 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6b (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 6b. Europaparlamentet betonar vidare 

behovet att undersöka den skada som 

ökningen i volym, mångfald och hastighet 

hos data i den finansiella sektorn skulle 

kunna ge upphov till på 

integritetsområdet. Kommissionen och 

medlemsstaterna uppmanas att vidta alla 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 

medborgarnas rätt till personlig integritet 

respekteras till fullo och att deras 

personuppgifter skyddas i FinTech-

sektorn, och kommissionen uppmanas 

även att öka insatserna för att 

upprätthålla befintlig EU-lagstiftning, i 

synnerhet genom att säkerställa att den 

allmänna dataskyddsförordningen 

tillämpas inom gällande tidsfrister. 

Parlamentet understryker särskilt vikten 

av att garantera användarnas rätt till 

dataportabilitet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   41 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6b (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 6b. Europaparlamentet påminner om 

att FinTech även inbegriper 

regleringsteknik och försäkringsteknik. 

Parlamentet understryker att teknik bör 



 

PE599.598v01-00 24/32 AM\1116420SV.docx 

SV 

användas för att medge bättre och 

effektivare tillsyn från de offentliga 

myndigheternas sida, och att aktiv 

åtkomst till och utbyte av uppgifter bör 

uppmuntras. Samtidigt betonar 

parlamentet att beslut som fattas med 

hjälp av automatiska FinTech-tjänster 

bör bli föremål klagomål och omprövning 

samt adekvat rättelse i händelse av 

misstankar om felaktigheter eller 

diskriminering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   42 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6b (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 6b. Europaparlamentet betonar att 

säkerhetsåtgärder mot it-angrepp och it-

brottslighet är av avgörande betydelse 

inom finansindustrin. Kommission 

uppmanas att undersöka i vilken mån de 

skyddsåtgärder mot it-hot som antagits på 

detta område är adekvata. 

Or. de 

Ändringsförslag   43 

Vicky Ford 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6b (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 6b. Europaparlamentet erkänner 

fördelarna med regleringsteknik 

(RegTech) när det gäller att förbättra 

regleringsprocesser och skydda 

finansiella konsumenter. Parlamentet 

uppmuntrar de nationella 
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regleringsmyndigheterna att i 

förekommande fall beakta 

efterlevnadstekniker som utvecklas 

framöver. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   44 

Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, 

Pina Picierno 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6c (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 6c. Europaparlamentet noterar 

behovet att främja digital och finansiell 

utbildning bland konsumenter och 

aktörer runt om i EU. Parlamentet 

understryker vikten av adekvata 

kompetenser och nya digitala färdigheter, 

och uppmuntrar kommissionen, 

medlemsstaterna och FinTech-industrin 

att skapa förutsättningar för livslångt 

lärande och kompetensutveckling, som i 

sin tur utgör grundförutsättningar för att 

så många människor som möjligt ska få 

obegränsad tillgång till finansiella 

tjänster och FinTech-verktyg. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   45 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6c (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 6c. Europaparlamentet betonar att 

FinTech bör användas som ett verktyg för 

att öka den finansiella stabiliteten i 



 

PE599.598v01-00 26/32 AM\1116420SV.docx 

SV 

Europa. Kommissionen uppmanas att 

analysera hur FinTech kan bidra till 

denna process. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   46 

Vicky Ford 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6c (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 6c. Europaparlamentet konstaterar att 

termen FinTech avser innovation som 

äger rum i mötet mellan finans och 

teknik. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   47 

Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Marc Tarabella, Pina Picierno 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6d (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 6d. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen, medlemsstaterna och 

FinTech-industrin att samarbeta på 

ändamålsenligt sätt genom att utbyta 

information och förebygga och reagera på 

it-hot för att garantera en tryggare och 

säkrare it-miljö i EU för medborgare och 

företag, vilket i sig är en förutsättning för 

att alla fördelar med FinTech-innovation 

ska kunna förverkligas. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att i tid 

införliva it-säkerhetsdirektivet, och 

välkomnar det nya offentlig-privata 

partnerskap på it-säkerhetsområdet som 

kommissionen nyligen sjösatte i 
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samarbete med industrin. Kommissionen 

uppmanas att ta fram en uppsättning nya 

och konkreta initiativ för att stärka 

företagens motståndskraft mot it-angrepp 

inom denna sektor, särskilt 

motståndskraften hos små och medelstora 

företag och nystartade företag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   48 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6d (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 6d. Europaparlamentet välkomnar 

inrättandet av en FinTech-arbetsgrupp 

inom kommissionen, och betonar att varje 

framtida politiskt förslag bör hantera 

frågan om konsumentskydd i samband 

med FinTech, dock utan att utgöra hinder 

för tillväxten inom denna sektor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   49 

Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Pina Picierno 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6e (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 6e. Europaparlamentet välkomnar sitt 

betänkande om virtuella valutor och 

distribuerad databasteknik (distributed 

ledger technology, DLT), där man 

framhåller alla potentiella fördelar för 

konsumenterna och andra berörda parter 

men också noterar de risker – t.ex. risken 

för terroristverksamhet, brottslig 
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verksamhet, skatteundandragande, 

bedrägeri och penningtvätt – som den 

snabba utbredningen av virtuella valutor 

och DLT för med sig. Kommissionen 

uppmanas att undersöka möjliga sätt att 

använda DLT inom FinTech och andra 

system på den digitala inre marknaden, 

och att övervaka och förhindra 

ovannämnda risker. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   50 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6e (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 6e. Samtidigt som Europaparlamentet 

välkomnar den ökande användningen av 

gräsrotsfinansiering och person-till-

person-lån anser det att sådana system 

bör bli föremål för åtminstone 

minimireglering, för att förhindra 

missbruk och otillbörliga affärsmetoder 

på detta område. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   51 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6f (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 6f. Europaparlamentet understryker 

att it-säkerhetsfrågor måste hanteras 

redan under planeringsfasen för alla 

FinTech-initiativ och att kraftfulla 

skyddsåtgärder måste vidtas för att 
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garantera att denna infrastruktur skyddas 

mot it-angrepp. Kommissionen och 

medlemsstaterna uppmanas att säkerställa 

att sådana åtgärder införs. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   52 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6g (nytt) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 6g. Europaparlamentet påminner om 

sitt betänkande om virtuella valutor och 

de potentiella fördelarna med distribuerad 

databasteknik (distributed ledger 

technology, DLT) utöver de virtuella 

valutorna. Kommissionen uppmanas att 

undersöka möjliga sätt att använda DLT 

inom FinTech och andra system på den 

digitala inre marknaden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   53 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6h (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 6h. Europaparlamentet noterar den 

ökade användningen av robotrådgivning 

inom den finansiella sektorn, och 

välkomnar den eftersom den skulle kunna 

bidra till att begränsa hindren för 

marknadsinvesteringar från 

konsumenternas sida. 

Or. en 
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Ändringsförslag   54 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6i (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 6i. Europaparlamentet noterar att 

vissa nationella regleringsmyndigheter 

inom den finansiella sektorn ställer sig 

bakom reglerad ”sandlådeteknik” i 

samband med nya FinTech-pilotprojekt. 

Parlamentet anser att ett liknande 

tillvägagångssätt skulle kunna 

uppmuntras på EU-nivå, samtidigt som 

man måste säkerställa att konsumenterna, 

om de deltar i sådana pilotprojekt, även 

informeras om riskerna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   55 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6j (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 6j. Europaparlamentet betonar att 

konsumenterna utgör drivkraften för den 

ökande användningen av FinTech, och 

understryker att målet för alla kommande 

lagstiftningsändringar bör vara att stödja 

konsumenterna i denna nyorientering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   56 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 
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Förslag till yttrande 

Punkt 6k (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 6k. Europaparlamentet understryker 

att man i ”kundkännedomsreglerna” bör 

ta hänsyn till möjligheten till 

distanskontroller, i syfte att ge 

konsumenterna bättre tillgång till 

gränsöverskridande FinTech-tjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   57 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6 l (ny) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 6l. Europaparlamentet ställer sig 

bakom användning av stordata bl.a. inom 

ramen för riskhantering på FinTech-

området. Parlamentet noterar den ökade 

användningen av ”digital 

onboarding/data onboarding” i FinTech-

företag, och understryker samtidigt att 

dataskyddsåtgärder måste vidtas och att 

konsumenterna bör ges valmöjligheter 

när det gäller hur uppgifterna används 

och samlas in, i linje med den allmänna 

dataskyddsförordningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   58 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6m (nytt) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 
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 6m. Europaparlamentet anser att 

dataportabilitet måste utgöra en del av de 

FinTech-tjänster som tillhandahålls, så 

att det säkerställs att konsumenterna inte 

låses till en viss tjänsteleverantör eller 

produkt. Kommissionen uppmanas också 

att analysera fördelarna med ökad 

tillgång till gränssnitt för 

tillämpningsprogram (API) för FinTech-

företagen som ger konsumenterna 

tillgång till tilläggstjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   59 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 6n (nytt) 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 6n. Europaparlamentet konstaterar att 

ett finansiellt passförfarande skulle 

kunna göra det möjligt att erbjuda 

FinTech-tjänster runt om i Europa 

samtidig som de omfattas av en viss 

medlemsstats tillsyn. 

Or. en 

 


