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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 påpekar att samtidigt som elektroniska betalningar spelar en allt 
viktigare roll i Europa och världen återstår det fortfarande allvarliga hinder för en 
fullständigt och effektivt integrerad, konkurrenskraftig, säker, öppen och konsumentvänlig 
europeisk inre marknad med avseende på dessa typer av betalningar.

2. Europaparlamentet understryker den viktiga roll som elektroniska betalningar spelar i 
kampen mot den svarta ekonomin, och särskilt mot skatteundandragande.

3. Europaparlamentet anser att kraftfulla åtgärder bör vidtas på EU-nivå för att informera 
konsumenterna om villkoren och kraven för säkra elektroniska betalningar, i syfte att öka 
konsumenternas kunskap och övervinna ogrundad oro över denna form av betalningar.

4. Europaparlamentet betonar att för att möjliggöra den fullständiga utvecklingen av 
potentialen hos elektroniska betalningar bör en mycket hög säkerhetsnivå garanteras för 
att skydda mot risken för bedrägeri, samt för att skydda konsumenternas känsliga 
uppgifter. 

5. Europaparlamentet anser att det behövs en standardisering på EU-nivå i form av ett 
regelverk med säkerhetsnormer för varje typ av elektronisk betalning, som även reglerar 
alla aktörer och mellanhänder som tillhandahåller betaltjänster.

6. Europaparlamentet anser att inhemska och gränsöverskridande multilaterala 
förmedlingsavgifter inom det gemensamma eurobetalningsområdet (Sepa) bör 
harmoniseras och gradvis förbjudas inom en bestämd tidsfrist, och att också extraavgifter, 
rabatter och andra styrningsmetoder gradvis bör förbjudas, vilket skulle bana väg för en 
mer öppen europeisk inre marknad för betalningar.

7. Europaparlamentet bekräftar att en självreglerande strategi inte räcker till. Parlamentet 
anser att kommissionen och Europeiska centralbanken bör inta en mer aktiv och ledande 
roll i ledningen av Sepa, och att alla berörda intressenter, särskilt 
konsumentorganisationer, bör medverka aktivt och rådfrågas i beslutsprocessen.


