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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. erkent dat financiële technologie (FinTech) in de mondiale financiële sector een 

transformatief karakter heeft; benadrukt dat de ontwikkelingen op het gebied van FinTech 

potentiële voordelen opleveren voor zowel consumenten als bedrijven door grotere 

efficiëntie, toegankelijkheid en verlaging van kosten; 

2. is van mening dat innovatie in de financiële sector werkgelegenheid en groei in de EU kan 

creëren en kan bijdragen tot een ruimere keuze aan diensten voor consumenten; verzoekt 

de Commissie na te gaan welke beleidswijzigingen nodig zijn om de EU in staat te stellen 

de voordelen van FinTech optimaal te benutten; 

3. dringt er bij de Commissie op aan bestaande hindernissen op de interne markt die de 

ontwikkeling van digitale diensten, ook op het gebied van FinTech, op dit moment 

belemmeren, actief op te sporen en te verwijderen; 

4. 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 en door innoverende 

betalingsoplossingen te bieden; is van mening dat de Commissie bij haar 

beleidsinitiatieven voor een technologieneutrale benadering zou moeten kiezen; 

5. betreurt het dat er geen gemeenschappelijk Europees systeem voor betalingen via 

onlinebankieren bestaat; 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 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; 

6. onderstreept dat de EBA-richtsnoeren inzake versterkte authenticatie bij betalingen 

FinTech en e-handelspraktijken in aanmerking zouden moeten nemen; verzoekt de EBA 

haar suggesties opnieuw tegen het licht te houden om negatieve gevolgen voor 

onlinediensten te voorkomen; dringt erop aan dat rekening wordt gehouden met een op 

risico gebaseerd beveiligingsbeleid. 


