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FÖRSLAG 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och 

valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 


