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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om Grönboken om finansiella tjänster till privatkunder på den inre marknaden
(2007/2285(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens Grönbok för finansiella tjänster till privatpersoner på 
den inre marknaden (KOM(2007)0226),

– med beaktande av kommissionens meddelande om branschutredningen enligt artikel 17 i 
förordning (EG) nr 1/2003 om banktjänster till privatpersoner och mindre företag 
(slutrapport) (KOM(2007)0033),

– med beaktande av kommissionens meddelande om branschutredningen enligt artikel 17 i 
förordning (EG) nr 1/2003 av företagsförsäkringar (slutrapport) (KOM(2007)0556),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”En inre marknad för framtidens Europa” 
(KOM(2007)0724) och i synnerhet vidhängande arbetsdokument från kommissionen 
angående initiativ på området finansiella tjänster till privatkunder (SEC(2007)1520),

– med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 358/2003 från 27 februari 2003 om 
tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade 
förfaranden inom försäkringssektorn1,

– med hänvisning till Europaparlamentets ståndpunkt, fastställd vid andra behandlingen 
16 januari 2008, angående Europaparlamentets och rådets direktiv om 
konsumentkreditavtal och upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG2,

– med hänvisning till Europaparlamentets resolution från 12 december 2007 om europeisk 
avtalsrätt3,

– med hänvisning till Europaparlamentets resolution från 11 juli 2007 om politiken på 
området finansiella tjänster (2005-2010) - vitbok4, 

– med hänvisning till Europaparlamentets resolution från 4 juli 2006 om vidare 
konsolidering inom den europeiska finanssektorn5, 

– med stöd i artikel 45 i Europaparlamentets arbetsordning,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor samt 
yttrandena från utskottet för inre marknaden och konsumentskydd och från utskottet för 
rättsliga frågor (A6-…/2008):

                                               
1 EOT L 53, 28.3.2003, s. 8.
2 Antagna texter: P6_TA(2008)0011.
3 Antagna texter: P6_TA(2007)0615.
4 Antagna texter: P6_TA(2007)0338.
5 EOT C 303E, 13.12.2006, s. 110.
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A. Medborgarnas stöd för den europeiska integrationen avgörs av de konkreta fördelar som 
denna integration innebär för dem. Den gemensamma marknadens fördelar måste därför 
fördelas rättvist bland alla medborgare.

B. Enligt Lissabonfördraget är en hållbar social marknadsekonomi den europeiska
organisationsmodellen.

C. Under senare år har den inre marknaden för finansiella tjänster till större företagskunder 
integrerats i glädjande snabb takt, medan det ännu finns utrymme för integration på den 
inre marknaden för finansiella tjänster riktade till privatkunder och mindre och medelstora 
företag.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ovannämnda Grönbok för finansiella 
tjänster till privatkunder på den inre marknaden, samt dess mål, det vill säga att med ett 
bredare utbud och lägre priser öka de konkreta fördelarna för konsumenterna, att stärka 
konsumenternas tilltro samt att stärka konsumenternas ställning.

Allmänna kommentarer

2. Europaparlamentet konstaterar att begagnandet av gränsöverskridande finansiella tjänster 
är mindre utbrett inte bara bland privatkunder utan även bland små och medelstora 
företag. Europaparlamentet framhåller att det är nödvändigt att fördelarna med en inre 
marknad för finansiella tjänster även kommer små och medelstora företag till del. 
Europaparlamentet föredrar en definition såsom den i ovannämnda undersökning av 
marknaden för banktjänster till privatpersoner och mindre företag.

3. Utskottet bedömer att marknaden för finansiella tjänster till privatkunder och mindre 
företag till stor del kommer att förbli en lokalt förankrad affär. Detta beror på språkliga 
och kulturella faktorer samt på behovet av personlig kontakt.

4. Europaparlamentet framhåller att den inre marknaden för finansiella tjänster riktade till 
konsumenter och mindre företag endast kan byggas upp med åtgärder som skapar trygga 
spelregler genom att balanserat tillvarata såväl efterfråge- som utbudssidans intressen.

Bättre lagstiftning

5. Europaparlamentet stödjer kommissionens tillvägagångssätt att enbart driva sådana 
initiativ som bevisligen gagnar medborgarna konkret, som är gediget underbyggda och 
som har blivit föremål för ingående konsekvensstudier. Europaparlamentet instämmer i att 
tillväxt för de gränsöverskridande verksamheterna är det enda godtagbara argumentet för 
åtgärder på den inre marknaden för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre 
företag.

6. Europaparlamentet vill erinra om att en väl genomförd konsekvensstudie alltid måste 
innehålla en korrekt kartläggning av de ursprungliga förhållandena på marknaden. 
Europaparlamentet framhåller att det inte går att utvärdera integrations- och 
konkurrensförhållanden på en marknad, eller ett initiativs följder, enbart med ledning av 
en enskild indikator, och att det tvärtom är lämpligt att mäta ett så brett urval variabler 
som möjligt. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta inte bara prisbild och 
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produktutbud, utan också prestationernas kvalitet samt sociala och kulturella 
sammanhang.

7. Europaparlamentet konstaterar att de lagstiftningsfilosofier som för närvarande står till 
buds, det vill säga minsta nödvändiga harmonisering och fullständig harmonisering, slits 
mellan en strävan att göra gränsöverskridande handelstransaktioner enklare och en strävan 
att värna ländernas normer för konsumentskydd.

8. Europaparlamentet ser i en frivillig 28:e rättslig ram, liknande den gemensamma 
referensramen, en möjlig färdväg för att genomföra en europeisk reglering som öppnar för 
ett gränsöverskridande utbud samtidigt som enhetligt strikta normer för konsumentskydd 
tillämpas. Europaparlamentet uppmanar återigen kommissionen att lägga fram en tidsplan 
för att utarbeta en 28:e rättslig ram.

9. Europaparlamentet är negativt inställt till standardisering av produkter, eftersom en sådan 
skulle motverka målet med ett bredare produktutbud.

10. Europaparlamentet framhåller att en verksam självreglering är att föredra framför alla 
former av rättslig reglering av den finansiella tjänstesektorn. Europaparlamentet uppmanar 
den finansiella tjänstesektorn att med självreglerande åtgärder arbeta för att uppnå målen i 
ovannämnda grönbok och på så vis minska behovet av bindande rättsakter.

Bredare utbud och lägre priser för konsumenter och små och medelstora företag

11. Europaparlamentet framhåller att konkurrens på europeisk nivå och ett 
gränsöverskridande utbud av finansiella tjänster är oundgängliga förutsättningar för att det 
ska gå att skapa en inre marknad för finansiella tjänster för privatkunder och mindre 
företag. Europaparlamentet erinrar om att en sund konkurrens ger lägre priser.

12. Europaparlamentet erinrar kommissionen om att ett stort antal marknadsaktörer borgar för 
effektiv konkurrens bland leverantörerna av finansiella tjänster. Europaparlamentet erinrar 
om sin resolution om konsolidering inom den europeiska sektorn för finansiella tjänster, i 
vilken Europaparlamentet noterar att den europeiska bankmarknadens pluralistiska 
struktur (som innebär att finansinstitut kan välja den rättsliga organisationsform som bäst 
gagnar målen för deras respektive affärsverksamheter) är en stor fördel för den europeiska 
ekonomin.

13. Europaparlamentet konstaterar att verklig konkurrens bara kan råda när alla aktörer 
konkurrerar på lika villkor. Detta medför att varje åtgärd måste utgå ifrån principen 
”samma risk, samma reglering”. Europaparlamentet vill dock erinra om att de 
regleringskrav som marknaden för finansiella tjänster är föremål för påverkar 
utformningen av dess produkter i osedvanligt hög grad. Marknadstillträde enligt principen 
”samma regler för alla” skulle minska urvalet produkter.

14. Europaparlamentet beklagar att de nationella tillsynsmyndigheternas olikartade 
föreskrifter och praxis medfört att höga kostnader drabbar gränsöverskridande aktörer i 
sektorn för finansiella tjänster. Europaparlamentet uppmanar Lamfalussy-kommittéerna 
att intensifiera sitt arbete med att utarbeta enhetliga normer. Det skulle i 
Europaparlamentets ögon vara särskilt positivt med en uppgörelse om enhetliga blanketter 
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för anmälnings- och tillståndsärenden.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsländerna att även framgent 
främja e-handel och elektroniska signaturer. Europaparlamentet uppmanar kommissionen 
dessutom att undersöka huruvida direktivet om penningtvätt1 utgör ett hinder för 
distanstjänster, och vad som i så fall kan göras för att åtgärda detta.

16. Europaparlamentet erkänner mäklarsektorns stora betydelse för att till privatkunder och 
mindre företag förmedla finansiella tjänster från andra medlemsländer. Europaparlamentet 
uppmanar kommissionen att stärka branschen genom att skapa ett ramverk för detta.

17. Europaparlamentet erinrar om att skatterättsliga skillnader utgör ett av de största hindren 
mot en inre marknad för finansiella tjänster. Europaparlamentet erinrar medlemsländerna 
om att de har ett särskilt stort ansvar på detta område. 

Banksektorn

18. Europaparlamentet framhåller med eftertryck att det är av stor vikt att kreditinstitut och 
kreditupplysningsföretag får gränsöverskridande tillgång till kreditdatabaser utan att 
någon aktör diskrimineras.

Försäkringssektorn

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja samarbetsåtgärder i 
försäkringssektorn som kan öka antalet aktörer på marknaden. Europaparlamentet 
uppmanar kommissionen att förlänga förordningen (EG) nr 358/2003 till 2010.

20. Europaparlamentet förespråkar ett avskaffande av kravet på skatteombud då aktivitet i ett 
annat medlemsland inleds.

21. Europaparlamentet stödjer kommissionen i dess strävan att pröva om samtliga nationella 
bindande krav i allmänhetens intresse är förenliga med EU-rätten.

o

o o

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.

                                               
1 Rådets direktiv 91/308/EEC från den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet 
används för tvättning av pengar (EOT L 166, 28.6.1991, s. 77).
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MOTIVERING

I. Bakgrund

1. Den inre marknaden för finansiella tjänster till privatkunder

Marknaden för finansiella tjänster till privatpersoner har makroekonomisk betydelse. 
Banktjänster till privatpersoner och mindre företag står för 2 procent av EU:s samlade BNP. 
När befolkningen åldras ökar behovet av privata, respektive via arbetsgivaren tillhandahållna, 
försäkringslösningar inom åldringsvård, hälso- och sjukvård. Det är en förklaring till att 
försäkringssektorn och investeringsfonder spelar en allt viktigare ekonomisk roll. Vid 
utgången av 2004 uppgick det av primärförsäkringsbolag förvaltade kapitalet till 
6 000 miljarder EUR. EU:s privata pensionsförvaltare förvaltar ett kapital på 
2 500 miljarder EUR. Fondföretag förvaltar över 5 700 miljarder EUR, en summa som 
överstiger 50 procent av EU:s samlade BNP. Enbart livförsäkringspremierna uppgår till 
5 procent av EU:s samlade BNP.

Den gränsöverskridande handeln med finansiella tjänster riktade till privatpersoner och 
mindre företag är dock (med undantag för fondföretagen) begränsad. Enligt kommissionens 
undersökningar har bara 1 procent av EU-konsumenterna inhandlat gränsöverskridande 
finansiella tjänster på distans, medan samma siffra för tjänster inom länderna är 26 procent. I 
försäkringssektorn är situationen likartad och 90 procent av de sammanlagda inbetalda 
premierna härrör från försäkringsaffärer inom länderna.

Om inga ansträngningar görs kommer de europeiska marknaderna för finansiella tjänster 
riktade till privatkunder att förbli relativt fragmenterade.

2. Grönboken om finansiella tjänster till privatkunder på den inre marknaden

I sin Grönbok KOM(2007)0226 undersöker kommissionen vad som kan göras för att främja 
integrationen på marknaden för finansiella tjänster riktade till privatpersoner och mindre 
företag. Kommissionen föreslår tre huvudstrategier: ”Lägre priser och större valmöjligheter 
för konsumenterna”, ”Öka konsumenternas förtroende” och ”Stärka konsumenterna”. Sedan 
remissinstanserna inkommit med sina yttranden har kommissionen offentliggjort sina 
slutsatser i en bilaga (SEC(2007)1520) till meddelandet ”En inre marknad för framtidens 
Europa” (KOM(2007)0724).
I den mån det är relevant beaktas i detta betänkande förutom Grönboken även 
branschutredningen KOM(2007)0033 om banktjänster till privatpersoner och mindre företag 
samt undersökningen av företagsförsäkringar KOM(2007)0556.
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3. Förfarande

Detta betänkande är en handling upprättad av ECON-utskottet, men har författats i förstärkt 
samarbete med IMCO (i enlighet med artikel 47 i Europaparlamentets arbetsordning). Båda 
utskotten vill undvika dubbelarbete och har därför låtit ECON utforma avsnitten om rättsliga 
reformer, utbudssidan och allmänna frågor, medan IMCO fått företräde vid behandlingen av 
efterfrågerelaterade ämnen, konsumentskydd med mera.

II. Innehåll

1. Allmänt

Marknader behöver utbud och efterfrågan i lika mån. För att förverkliga en inre marknad för 
finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag krävs det således att både 
utbudsaktörerna (banker, försäkringsbolag eller fondföretag) som mottagarsidan (exempelvis 
konsumenterna) stärks. Att ensidigt stödja endera parten vore mindre effektivt, eller kan 
rentav vara till men för marknadsintegrationen.

Det är för övrigt inte enbart privatpersoner som stöter på problem med gränsöverskridande 
finansiella tjänster. Även små och medelstora företag drabbas av liknande svårigheter. Att 
inrätta en marknad för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag är därmed 
inte bara en konsumentfråga, utan en angelägenhet som berör 98 procent av alla företag i 
Europa. Dessa skulle inte gynnas av ett vidareutvecklat konsumentskydd. Åtgärder och 
initiativ som gagnar samtliga aktörer är därför välkomna.

Till sist förtjänar det att noteras att marknaden riktad till privatpersoner och mindre företag i 
stor utsträckning kommer att förbli en lokal affär. Detta beror på de kulturella och språkliga 
faktorernas stora betydelse samt på behovet av personlig kontakt. Större framsteg kommer 
troligen enbart att äga rum i gränsregioner och gälla avveckling av enklare transaktioner, 
exempelvis konton, sparkonton och liknande. Att köpa mer komplicerade produkter, som 
livförsäkringar, på distans lär knappast bli särskilt vanligt under överskådlig tid framöver.

2. Bättre lagstiftning

Innan bindande förslag framläggs ska kommissionen utföra en konsekvensstudie. Det 
förtjänar att framhållas att en sådan studie först och främst måste innehålla en korrekt analys 
av ”status quo”. Den rådande situationen kan emellertid bara bedömas korrekt om så många 
faktorer som möjligt beaktas. Till exempel blir det fel att dra slutsatsen att marknaden är 
fragmenterad efter att ha konstaterat att nivån på trafikförsäkringspremierna varierar. 
Ländernas infrastruktur och trafikbeteendet kan också variera och motivera att premierna är 
olika höga. Det räcker alltså inte med prisjämförelser för att bedöma hur integrerad 
marknaden är.

Gemenskapen står nu inför valet mellan två vägar till harmonisering: fullständig 
harmonisering och minsta nödvändiga harmonisering. En konfliktsituation uppstår mellan de 
två filosofierna genom att underliggande intressen delvis befinner sig i en motsättning till 
varandra. Å ena sidan är fullständig harmonisering det mest effektiva sättet att främja 
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gränsöverskridande handelstransaktioner: ju färre skillnader det finns, desto enklare är det för 
företaget att expandera till ett annat medlemsland. Å andra sidan är subsidiaritetsprincipen 
gemenskapens ledstjärna. De enskilda ländernas traditioner och vanor ska värnas, även på 
juridikens område. På området konsumentskydd insisterar medlemsländerna, begripligt nog, 
än mer eftertryckligt på att få fortsätta på traditionellt sätt. Att med riktade 
harmoniseringsåtgärder åtgärda det väsentliga blir en balansgång, och det går mycket väl att 
ha olika uppfattning om vad som är väsentligt.

Arbetet med en frivillig 28:e rättslig ram skulle kunna indikera en lösning. De 
anpassningskostnader som alltid uppstår vid gränsöverskridande affärer skulle bortfalla om 
båda avtalsparter fick möjlighet att välja att en transaktion, exempelvis ett försäkringsavtal, 
ska omfattas av en rent europeisk lagstiftning. För närvarande kan en konsument visserligen 
besluta att lagstiftningen i ett annat medlemsland ska tillämpas, men det går aldrig att 
friskriva sig från tvingande konsumentskyddslagstiftning i hemlandet. En förutsättning för att 
en 28:e rättslig ram ska gå att förankra är dock att den uppfyller högsta tänkbara 
konsumentskyddsanspråk. Det förefaller i varje fall fruktbart att fortsätta på den inslagna 
vägen. Frågan om en tillsynsmyndighet behöver inte nödvändigtvis gå hand i hand med denna 
fråga, men en parallell handläggning är ändå lämplig.

Standardisering av produkter bör dock avvisas bestämt. Det är ju kommissionens eget mål att 
ge konsumenter och andra mottagare av finansiella tjänster till privatpersoner och mindre 
företag ett bredare utbud. Att standardisera produkterna går stick i stäv med denna föresats. 
Här bör man dock skilja mellan standardisering i rätts- och produkthänseende.

3. Lägre priser och större utbud för konsumenter och mindre företag

Bara verklig konkurrens kan ge mer prisvärda produkter och bredda utbudet. Konkurrens 
förutsätter att det finns ett stort antal aktörer på marknaden. Att inskränka marknaden till 
enbart några få stora leverantörer skulle strida mot detta mål. Av samma skäl är det lämpligt 
att agera för förekomsten av ett flertal olika organisationsformer på marknaden (som 
aktiebolag, kooperativa föreningar, sparbanker och ömsesidiga bolag).

Konkurrens förutsätter vidare att alla aktörer konkurrerar på lika villkor. Enligt principen 
”samma risk, samma reglering” ska materiellt identiska transaktioner behandlas identiskt. 
Exempelvis bör konsumenter informeras på samma sätt vid affärer som utsätter dem för 
samma risker. Detta är särskilt viktigt för ersättningsprodukter (”substitute products”).
Emellertid påverkas finansiella tjänster osedvanligt starkt av lagstiftarens föreskrifter. Det 
förefaller därför minst lika viktigt att enbart identiska sak- respektive riskförhållanden 
behandlas identiskt. Skillnader som motiverar olika behandling är exempelvis förekomsten av 
en garanti, och huruvida garantin utfärdas av leverantören själv eller av någon fristående 
tredje part. Kruxet är således att behandla identiska förhållanden identiskt, och olika 
förhållanden olika.

I det följande föreslås i betänkandet ett antal konkreta åtgärder till stöd för utbudssidan, bland 
annat:

Upphandling av finansiella tjänster på distans bör också fortsättningsvis främjas. Detta mål 
motiverar även en granskning av direktivet om penningtvätt. Vissa av direktivets föreskrifter 
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syftar till att förhindra penningtvätt, men försvårar transaktioner som exempelvis att öppna 
bankkonton på distans. Målet är att bestämmelserna även fortsättningsvis ska försvåra 
penningtvätt, men utan att lägga hinder i vägen för lagliga transaktioner. På detta område kan 
elektroniska signaturer ge en förbättring.

Ett annat hinder för gränsöverskridande finansiella tjänster är de olika skattesystemen i 
medlemsländerna och svårigheten att få dessa att samverka. Särskilt i länder där vissa 
finansiella produkter är skattemässigt gynnade (som fallet kan vara med pensionsförsäkringar, 
pensionsfonder och liknande) är det ofta svårt för leverantörer från andra länder att få sina 
produkter att omfattas av den skattemässigt förmånliga särbehandling som gäller inom landet. 
Kravet på enhälliga beslut i rådet gör att medlemsländerna har ett särskilt ansvar för att uppnå 
framsteg på detta område.

Tillgång till kreditdatabaser är en förutsättning för att kreditaffärer – i vidaste mening – ska gå 
att avveckla framgångsrikt. Konsumentkreditdirektivet innehåller redan en bestämmelse om 
detta. Bestämmelsen är dock mycket vag, säger inget om förhållandet mellan offentliga och 
privata databaser eller om negativa respektive positiva kreditupplysningar. Även för kunderna 
är tillgången till kreditinformation av största vikt, eftersom de annars förlorar sin 
kredithistoria då de flyttar och eventuellt får svårt att erhålla lån. Givetvis måste kunderna få 
möjlighet att granska och korrigera kreditinformationen. Personuppgifter måste skyddas på 
lagstadgat sätt.

Det förefaller av liknande skäl välkommet med en förlängning av förordningen om 
gruppundantag (358/2003) i försäkringssektorn. I förordningen förklarar kommissionen att 
vissa särskilda former av samarbete inte ska betraktas som konkurrensbegränsande: 
gemensam insamling och utvärdering av nationell riskinformation, utveckling av 
standardiserade nationella avtalsvillkor samt enhetlig bedömning av säkerhetsanordningar är 
samarbetsformer som, utan att begränsa konkurrensen, underlättar för försäkringsbolag att ta 
sig in på nya marknader. 

Försäkringsbolagens skyldighet att utse ett särskilt ombud i varje land där företagen är 
verksamma kan i dag ifrågasättas. Gemenskapen borde kunna utveckla rimligare instrument 
för att möjliggöra för det land där verksamheten äger rum att värna sina skatteanspråk. 

Kommissionens initiativ att utreda nationella ”föreskrifter i allmänhetens intresse” är mycket 
välkommet, eftersom sådana föreskrifter inkräktar på de grundläggande friheterna. Enbart de 
föreskrifter bör bevaras som är förenliga med EG-domstolens avgöranden, det vill säga som ej 
är diskriminerande, som är effektiva och i linje med proportionalitetsprincipen, och som tjänar 
ett syfte som EG-domstolen godkänner.
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