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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. wijst erop dat hoewel elektronische betalingen een steeds belangrijkere rol spelen in 
Europa en in de rest van de wereld, er nog steeds ernstige belemmeringen bestaan voor 
een volledig en effectief geïntegreerde, concurrentiële, veilige, transparante en 
consumentvriendelijke Europese interne markt voor dat soort betalingen;

2. onderstreept dat elektronische betalingen een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de 
grijze economie, en met name tegen belastingontduiking;

3. is de mening toegedaan dat er stimulerende maatregelen moeten worden ingevoerd op 
Europees niveau om de consumenten te informeren over de voorwaarden en vereisten 
voor veilige elektronische betalingen, om zo het bewustzijn bij de consumenten te 
vergroten en ongegronde zorgen ten aanzien van dat soort betalingen weg te nemen;

4. wijst erop dat een optimale veiligheid gegarandeerd dient te worden om het potentieel van 
elektronische betalingen volledig te benutten, om het risico op fraude te beperken en de 
gevoelige gegevens van consumenten te beschermen;

5. is van mening dat er behoefte is aan standaardisatie op Europees niveau, in de vorm van 
een regelgevingskader waarin veiligheidsnormen zijn vastgelegd voor elke vorm van 
elektronische betalingen en dat van toepassing is op alle aanbieders van betalingsdiensten, 
alsook op alle tussenpersonen;

6. is van mening dat de nationale en grensoverschrijdende multilaterale 
afwikkelingsvergoedingen in de gemeenschappelijke eurobetalingsruimte (SEPA) 
geharmoniseerd moeten worden en geleidelijk aan, binnen een bepaalde termijn, 
afgeschaft moeten worden, en dat toeslagen, kortingen en andere beïnvloedingspraktijken 
tegelijkertijd geleidelijk aan afgeschaft moeten worden, om zo de weg te effenen voor een 
transparantere Europese interne markt voor betalingen;

7. bevestigt dat een zelfregulerende aanpak niet volstaat; is van mening dat de Commissie en 
de ECB een actievere leidersrol moeten spelen in het bestuur van de SEPA en dat alle 
relevante belanghebbenden, met name consumentenverenigingen, voldoende 
geraadpleegd moeten worden en betrokken moeten worden bij het besluitvormingsproces.


