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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

finantstehnoloogia ning tehnoloogia mõju kohta finantssektori tulevikule 

(2016/2243(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse oma 26. mai 2016. aasta resolutsiooni virtuaalvääringute kohta1, 

– võttes arvesse oma 15. septembri 2016. aasta resolutsiooni VKEde rahastamisele 

juurdepääsu ja VKEde rahastamise mitmekesistamise kohta kapitaliturgude liidus2, 

– võttes arvesse oma 22. novembri 2016. aasta resolutsiooni jaefinantsteenuseid käsitleva 

rohelise raamatu kohta3, 

– võttes arvesse komisjoni 14. septembri 2016. aasta aruannet „Kapitaliturgude liit: 

reformi kiirendamine“ (COM(2016)0601), 

– võttes arvesse komisjoni talituste 3. mai 2016. aasta töödokumenti ühisrahastamise 

kohta ELi kapitaliturgude liidus (SWD(2016)0154), 

– võttes arvesse Euroopa järelevalveasutuste 16. detsembri 2016. aasta aruannet 

finantsnõustamise automatiseerimise kohta, 

– võttes arvesse Euroopa järelevalveasutuste 19. detsembri 2016. aasta aruteludokumenti 

suurandmete kasutamise kohta finantsasutustes (JC 2016 86), 

– võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve 26. veebruari 2015. aasta arvamust 

laenupõhise ühisrahastamise kohta (EBA/Op/2015/03), 

– võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve 4. mai 2016. aasta aruteludokumenti 

tarbijaandmete innovaatilise kasutamise kohta finantsasutustes (EBA/DP/2016/01), 

– võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 18. detsembri 2014. aasta arvamust 

investeeringupõhise ühisrahastamise kohta (ESMA/2014/1378), 

– võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2. juuni 2016. aasta 

aruteludokumenti väärtpaberiturgudele kohaldatava avaliku kontoraamatu tehnoloogia 

kohta (ESMA/2016/773), 

– võttes arvesse Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee 7. septembri 2016. aasta 

aruannet ELi finantssüsteemi riskide ja kitsaskohtade kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve riskinäidikut, mis põhineb 2016. aasta 

kolmanda kvartali andmetel, 

– võttes arvesse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0228. 
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0358. 
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0434. 
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2016. aasta märtsi riskinäidikut, 

– võttes arvesse EIOPA 16. detsembri 2016. aasta viiendat tarbimissuundumuste aruannet 

(EIOPA-BoS-16-239), 

– võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2016. aasta neljanda kvartali 

riskinäidikut, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning siseturu- ja 

tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A8-0000/2017), 

A. arvestades, et finantstehnoloogiat tuleks käsitleda kui uut tehnoloogiat, mille kaudu 

võimaldatakse või tagatakse rahastamine ning mis mõjutab kogu finantssektorit, alates 

pangandusega ja lõpetades kindlustuse, pensionifondide, investeerimisnõustamise ja 

turutaristuga; 

B. arvestades, et iga osaleja võib kuuluda finantstehnoloogia valdkonda, olenemata sellest, 

milline juriidiline isik see on; arvestades, et finantsteenuste väärtusahel hõlmab aina 

rohkem alternatiivseid osalejaid, nagu idufirmad või tehnoloogiahiiglased; 

C. arvestades, et paljude finantstehnoloogia suundumuste aluseks on uus tehnoloogia, 

näiteks avaliku kontoraamatu tehnoloogia rakendused, uuenduslikud maksed, 

robotnõustamine, suurandmed, pilvandmetöötluse ja ühisrahastamise kasutamine jpm; 

D. arvestades, et suundumused finantstehnoloogias peaksid suurendama Euroopa 

finantssüsteemi ja majanduse konkurentsivõimet, kahjustamata seejuures 

finantsstabiilsust ja säilitades tarbijakaitse kõrgeima võimaliku taseme; 

E. arvestades, et finantstehnoloogia võib tuua märkimisväärset kasu, nagu kiiremad, 

odavamad, läbipaistvamad ja paremad finantsteenused tarbijatele ja ettevõtjatele, ning 

luua Euroopa ettevõtjatele palju uusi ettevõtlusvõimalusi; 

F. arvestades, et finantstehnoloogia lahendused võivad suurendada kapitali kättesaadavust, 

eelkõige VKEdele, piiriüleste finantsteenuste, alternatiivsete laenude ja selliste 

investeerimiskanalite kaudu, nagu ühisrahastamine ja vastastikune laenuandmine; 

G. arvestades, et finantstehnoloogia võib olla tõhus vahend finantsalaseks kaasamiseks, 

tehes kohandatud finantsteenused kättesaadavaks neile, kellel varem juurdepääs puudus; 

H. arvestades, et reguleerimistehnoloogia võib tuua märkimisväärset kasu finants- ja 

järelevalveasutustele, sest võimaldab kasutada uut tehnoloogiat, et tegeleda 

regulatiivsete ja vastavusnõuetega tõhusamalt, läbipaistvamalt, tulemuslikumalt ja 

reaalajas; 

I. arvestades, et kindlustustehnoloogia viitab uue tehnoloogia võimaldatavale või selle 

kaudu pakutavale kindlustusele, näiteks automatiseeritud nõustamise, riskihindamise ja 

suurandmete kaudu, kuid ka uute riskide, nagu küberrünnete vastu kindlustamise kaudu; 

J. arvestades, et kiiresti on vaja suurendada rahastamise kättesaadavust teenuseosutajatele, 
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et edendada Euroopas finantsinnovatsiooni ja eelkõige, et idufirmadest saaksid 

kasvufirmad; 

K. arvestades, et küberründed on üha suurenev oht igasuguse digitaristu ja seetõttu ka 

finantstaristu jaoks; arvestades, et finantssektoris toimub ründeid kolm korda rohkem 

kui üheski teises sektoris; 

L. arvestades, et finantstehnoloogia edendamiseks on tähtis luua sidus ja toetav raamistik, 

mis võimaldab kasutada veebipõhiseid tuvastus- ja autentimisvahendeid; 

ELi finantstehnoloogia raamistiku määratlemine 

1. palub komisjonil koostada finantstehnoloogia tegevuskava, millega edendada selle 

kapitaliturgude liidu ja digitaalse ühtse turu strateegiat ning mille eesmärk on luua 

konkurentsivõimeline finantssüsteem, finantsstabiilsus ning tarbija ja investori kaitse; 

2. palub komisjonil kasutada finantstehnoloogiat käsitlevas töös valdkonnaülest 

terviklikku lähenemisviisi, võttes õppust teistes jurisdiktsioonides tehtust; 

3. rõhutab, et finantsvaldkonna õigusakte tuleks sageli läbi vaadata, need peaksid olema 

proportsionaalsed ja vastama nn innovatsioonipõhimõttele, nii et mõju hindamisel 

võetaks arvesse innovatsioonile avaldatavat võimalikku mõju; 

4. rõhutab, et võrdsete tingimuste tagamise eesmärgil peaksid finantstehnoloogia 

valdkonna õigusaktid ja järelevalve tuginema järgmistele põhimõtetele: 

a. samad teenused ja risk: samad eeskirjad, olenemata asjaomase juriidilise isiku 

tüübist; 

b. tehnoloogiline neutraalsus kõigil õigusloome tasanditel; 

c. riskipõhine lähenemisviis, milles võetakse arvesse proportsionaalsust ja olulisust; 

5. soovitab pädevatel asutustel võimaldada nii turuletulijatel kui ka turuosalistel uut 

tehnoloogiat kontrollitult katsetada; rõhutab, et ennetav dialoog turuosalistega võib 

aidata järelevalve- ja reguleerimisasutustel arendada tehnoloogilist oskusteavet; 

6. rõhutab, et mõned keskpangad juba katsetavad virtuaalvääringuid ja muud uut 

tehnoloogiat; ergutab ka Euroopa vastavaid asutusi seda tegema, et olla kursis turu 

suundumustega; soovitab Euroopa Keskpangal katsetada virtuaaleurot; 

7. rõhutab, et järelevalveasutustel peab olema piisav tehniline oskusteave aina 

keerukamate finantstehnoloogia teenuste asjakohaseks kontrollimiseks; 

8. rõhutab, et reguleerimistehnoloogia võib täiustada ja lihtsustada vastavusmenetlusi; 

palub asjaomastel asutustel täpsustada, millistel õiguslikel tingimustel on lubatud 

vastavusega seotud tegevuse edasiandmine kolmandatele isikutele; soovitab alustada 

katsetamist sealt, kus vastavuskontroll ei ole veel juurdunud, näiteks 

väärtpaberiarvelduse ja väärtpaberite keskdepositooriumide määrusest; 

9. tuletab meelde, et uuenduslikud finantsteenused peaksid olema kättesaadavad kogu 
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ELis; palub komisjonil ja liikmesriikidel kohaldada kogu liidus pakutavatele uutele 

finantsteenustele üleeuroopalise tegevusloa korda, kui see on võimalik; 

Andmed 

10. rõhutab, et andmeid käsitlevaid kehtivaid õigusakte, sealhulgas isikuandmete kaitse 

üldmäärust, muudetud makseteenuste direktiivi, eIDASe määrust, neljandat 

rahapesuvastast direktiivi ja küberjulgeoleku direktiivi tuleb kohaldada järjepidevalt ja 

tehnoloogiliselt neutraalselt; rõhutab, et uuendusliku rahastamise suurendamiseks 

Euroopas on vaja andmete vaba liikumist liidus; 

11. nendib, et finantssektoris ei ole terviklikke Euroopa suuniseid pilvandmetöötluse kohta; 

rõhutab selliste suuniste väljatöötamise vajadust; 

12. tunnistab isikuandmete ja algoritmide aina suuremat kombineerimist, et pakkuda 

teenuseid, nagu robotnõustamine; rõhutab robotnõustamise tõhususpotentsiaali ja 

positiivset mõju finantsalasele kaasatusele; rõhutab, et vead või erapoolikus 

algoritmides võivad põhjustada süsteemseid riske ja kahjustada tarbijaid; palub 

komisjonil ja Euroopa järelevalveasutustel neid riske arvesse võtta ja hinnata 

vastutusega seotud aspekte andmekasutuse puhul; 

Küberjulgeolek ja IKT-riskid 

13. rõhutab vajadust otspunktturbe järele kogu finantsteenuste väärtusahelas; juhib 

tähelepanu suurtele ja mitmesugustele riskidele, mis tulenevad küberrünnetest, mille 

sihtmärk on meie finantsturgude taristu, vääringud ja andmed; palub, et komisjon 

käsitleks küberjulgeolekut finantstehnoloogia tegevuskavas esimese prioriteedina; 

14. palub Euroopa järelevalveasutustel korrapäraselt läbi vaadata finantsasutuste IKT-

riskidega seotud tegevusstandardid; nõuab lisaks, et Euroopa järelevalveasutus koostaks 

suunised nende riskide järelevalve kohta, sest liikmesriikide küberjulgeoleku 

strateegiates on kaitsetase erinev; 

15. rõhutab vajadust teabe ja parimate tavade vahetamise järele järelevalveasutuste ja 

turuosaliste vahel ning turuosaliste endi vahel; palub komisjonil, liikmesriikidel, 

turuosalistel ning Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametil (ENISA) sätestada 

suurintsidentidest teatamise standardid ja kaotada takistused teabevahetuses; teeb 

ettepaneku uurida sellega seoses turuosaliste ühtse kontaktpunkti võimalikku kasu; 

16. on mures, et loata plokiahela rakendusi, eelkõige Bitcoini, kasutatakse aina rohkem 

kuritegevuseks, maksudest kõrvalehoidumiseks, maksustamise vältimiseks ja 

rahapesuks; kutsub komisjoni üles korraldama sellel teemal iga-aastast sidusrühmade 

konverentsi; 

17. toob esile küberriskide valdkonnas nii kodanike kui ka ettevõtjate parema harimise ja 

suurema teadlikkuse vajaduse; 

Koostalitlusvõime 

18. tunnistab rakendusliideste (API) tähtsust uutele osalejatele finantstaristule juurdepääsu 
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andmisel; soovitab luua standardsete rakendusliideste kogumi teenuseosutajatele 

kasutamiseks, näiteks avatud panganduse valdkonnas; 

19. palub komisjonil koordineerida liikmesriikide ja turuosaliste tööd, et tagada erinevate 

riiklike e-identimisskeemide koostalitlusvõime; rõhutab, et neid skeeme peaks saama 

kasutada ka erasektor; 

20. palub Euroopa järelevalveasutustel töötada välja tehnoloogiliselt neutraalsed standardid 

ja load „tunne oma klienti“ meetodite jaoks, näiteks biomeetriliste kriteeriumide põhjal; 

Tarbija ja investori kaitse 

21. palub Euroopa järelevalveasutustel jätkata praegust tehnoloogia arengu seiret ning selle 

kasulikkuse ja võimalike riskide analüüsimist, eelkõige seoses tarbija ja investori 

kaitsega; 

Oskused 

22. rõhutab vajadust paremate digioskuste järele kogu ühiskonnas; palub komisjonil 

tutvustada parimaid tavasid algatuse „Digioskuste ja töökohtade koalitsioon“ raames; 

° 

° ° 

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 
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SELETUSKIRI 

Sissejuhatus 

Uus tehnoloogia muudab kiiresti finantstaristu olemust kogu maailmas. See annab Euroopale 

tohutuid võimalusi. Poliitikakujundajad peavad tegema õigeid valikuid ja looma soodustava 

keskkonna, et Euroopa saaks neist võimalustest täit kasu. 

Finantstehnoloogiat kasutatakse sageli selleks, et viidata teatavat tüüpi idufirmadele, mis 

toovad innovatsiooni abil murranguid rahastamisse. Käesolevas raporti projektis ei kasutata 

seda määratlust, sest see jätaks välja suur hulga asjaomaseid osalejaid. Selle asemel võib 

finantstehnoloogiat käsitleda kui uut tehnoloogiat, mille kaudu võimaldatakse rahastamine, 

hõlmates kõiki finantsteenuseid ja -tooteid ning kogu finantstaristut. See hõlmab ka 

kindlustustehnoloogiat ehk uue tehnoloogia kasutamist kindlustuses ja 

reguleerimistehnoloogiat ehk uue tehnoloogia kasutamist õigusnormidele vastavuse tagamisel. 

Finantstehnoloogia praegusele võidukäigule eelnes lühikese aja jooksul mitu erinevat 

tehnoloogilist lahendust, nagu tehisintellekt, pilvandmetöötlus ja avaliku kontoraamatu 

tehnoloogia. Need loovad uusi võimalusi murranguteks sellistes valdkondades nagu 

mobiilimaksed, avatud pangandus, ühisrahastamine, virtuaalvääringud ja robotnõustamine. 

Finantstehnoloogia võib tuua märkimisväärset kasu, näiteks kulude kokkuhoid, tõhustamine ja 

suurem läbipaistvus. See võib olla tõhus vahend finantsalaseks kaasamiseks, tehes 

kõrgetasemelised teenused kättesaadavaks neile, kes varem neid endale lubada ei saanud. 

Lisaks võib finantstehnoloogia edendada piiriüleseid finantsvooge ja -taristut alternatiivsete 

laenude ja investeerimiskanalite kaudu. 

Praegune finantstehnoloogia revolutsioon on ülemaailmne. Viimaste aastate jooksul on 

ülemaailmsed finantstehnoloogia investeeringud hüppeliselt kasvanud. Suurem osa nendest 

investeeringutest on tehtud Ameerika Ühendriikides, kus tähtis panustaja on Silicon Valley. 

Selles valdkonnas suureneb ka Aasia ja Iisraeli osakaal. USAs, Hiinas ja Iisraelis asuvad enam 

kui pooled kümnest suurimast finantstehnoloogia ettevõttest. Selleks et Euroopa püsiks 

konkurentsivõimelisena, peaks nüüd kiire innovatsioon muutuma tavapäraseks. See on tähtis 

nii Euroopa finantstaristule kui ka reaalmajandusele, kus tarbijad ja ettevõtjad saavad kasu 

parematest finantsteenustest. 

Hoolimata kasulikkusest kaasnevad finantstehnoloogiaga meie jaoks olulised regulatiivsed ja 

sotsiaalsed küsimused. Sellega seoses tuleks esmatähtsaks pidada tarbijakaitset ja 

finantssüsteemi stabiilsust. Need on koos Euroopa majanduse konkurentsivõimega käesoleva 

raporti projekti kolm põhiprioriteeti. 

Raporti projekti eesmärk ei ole pakkuda tehnilisi lahendusi, kuid selles soovitakse esitada 

õigeid küsimusi. See peaks olema esimene samm tulevikku vaatava Euroopa finantstehnoloogia 

poliitika loomise protsessis. 

ELi finantstehnoloogia raamistiku määratlemine 

Finantstehnoloogia on tänapäevase digiühiskonna oluline osa ning me vajame seda ülejäänud 

maailmaga konkureerimiseks. Seepärast peaks Euroopa Komisjon esitama tervikliku 

tegevuskava, mis edendab Euroopas finantstehnoloogiat. 

Praegu käsitleb EL finantstehnoloogiat kapitaliturgude liidu ja digitaalse ühtse turu strateegia 

raames. Olemasolevad õigusaktid, nagu isikuandmete kaitse üldmäärus, muudetud 

makseteenuste direktiiv ja finantsinstrumentide turgude direktiiv, juba mõjutavad 

finantstehnoloogia arengut. Muresid on ka Euroopa tasandil finantsteenuste järelevalve 
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valdkonnas. 

Raporti projektis ei tehta komisjonile ettepanekuid konkreetsete seadusandlike meetmete kohta. 

Uute eeskirjade loomisel peame olema ettevaatlikud, sest finantstehnoloogia edasine areng on 

veel paljuski ebaselge. Parem lähtepunkt oleks uurida, kus põhjustavad kehtivad õigusaktid 

ebakindlust või takistusi, ja teha kindlaks, kus tuleb võtta lisameetmeid. Et teha seda 

sihikindlalt, vajame terviklikku lähenemisviisi, sest tehnoloogia areng meie üha rohkem 

digiteeritud ühiskonnas nõuab struktuurimuudatusi. Euroopa Komisjon peaks olema siin 

eeskujuks ning kaasama finantstehnoloogia strateegia koostamisse mitu peadirektoraati ja 

poliitikavaldkonda. 

Finantstehnoloogia osalejad teevad ka ise juba struktuurimuudatusi. Sageli pakuvad nad tooteid 

mitut osalejat hõlmavas mitmekesises koostöös. Sellega seoses on märkimisväärne suundumus 

nn avatud pangandus, mis võimaldab kolmandatel isikutel pakkuda finantsteenuseid, luues 

ühenduse panga taristuga rakendusliideste kaudu. Sellises mitmekesises väärtusahelas on tähtis 

kaitsta ausat konkurentsi ja võrdseid tingimusi. Siin on oluline põhimõte „samad teenused, 

samad eeskirjad“. Peale osutatavate teenuste peaks kriteerium olema ka finantstehnoloogia 

pakkujate tekitatav risk finantssüsteemile. 

Euroopa Komisjon peaks tõsiselt keskenduma halduskoormuse vähendamisele kooskõlas oma 

parema õigusloome tegevuskavaga. Siin võib finantstehnoloogia kaasa aidata, muutes 

finantsprotsesse ja -tehinguid, näiteks vahendajate kaotamise või tehisintellekti abil. 

EL peaks kõigis uutes õigusaktides juhinduma nn innovatsioonipõhimõttest. See tähendab, et 

õigusaktide võimalikku mõju innovatsioonile tuleb uurida õigusloome protsessi mõju 

hindamise etapis. Selle põhielement peaks olema tehnoloogiline neutraalsus kõigil õigusloome 

tasanditel. 

Ka meie järelevalveraamistik peaks innovatsiooni tugevdama. Põhjalikult muutuva 

finantstaristuga kaasneb vajadus muuta järelevalve metoodikat, mis ei takistaks Euroopa jaoks 

uute turuvõimaluste loomisest tulenevaid murranguid. On tähtis, et järelevalveasutustel oleks 

piisav tehniline oskusteave uuenduslike finantstehnoloogia teenuste asjakohaseks 

kontrollimiseks. Tehisintellekti ja masinõppe arenguga on alusalgoritmidest saanud tähtis tegur, 

mis määrab finantstoodete puhul tulemuse. 

Tehnoloogia ise võib samuti täiustada vastavusmenetlusi, võimaldades suuremat läbipaistvust, 

arukamaid automaatsüsteeme, väiksemat halduskoormust ja madalamaid kulusid. 

Reguleerimistehnoloogia võib seda teha näiteks automaatsete aruandlusprotsesside 

rakendamisega, mis vähendab finantsasutuste tööd. Mitu lubatud plokiahela konsortsiumit 

katsetab juba võimalust ühendada järelevalveasutused finantsasutustega avaliku kontoraamatu 

tehnoloogia abil. 

Tähelepanu tuleks pöörata sellele, et finantsuuendusi saaks piisavalt katsetada enne nende 

turuleviimist. Selles raamistikus võib eeskujuks võtta erikatserežiimid, mida kasutatakse juba 

praegu kogu maailmas. 

Ainult tulevikku suunatud katsetamisalti ja uuendusliku hoiakuga aitame liidu kodanikel ja 

ettevõtjatel finantstehnoloogia arengust kasu saada. 

Andmed 

Suur osa finantstehnoloogia arengust põhineb otseselt andmete uuenduslikul kasutamisel. 

Praegune andmeid käsitlev ELi õigusraamistik on üsna keeruline ja selles on mitu kattuvat 

õigusakti. Euroopa finantstehnoloogia valdkonnas osalejate ebasoodsamasse 
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konkurentsiolukorda asetamise vältimiseks tuleb tagada kehtivate õigusaktide, nagu 

isikuandmete kaitse üldmääruse, muudetud makseteenuste direktiivi, neljanda rahapesuvastase 

direktiivi ja küberjulgeoleku direktiivi asjakohaste sätete järjekindel kohaldamine. 

Juba praegu käivad majanduses tarbijate isikuandmed läbi eri osalejate käest. Finantssektor ei 

ole siin erand. Võtame näiteks pilve, millest sõltub juba paljude pankade andmehaldus. 

Seepärast tuleb kokku leppida pilvandmetöötlust käsitlevates selgetes suunistes, mida praegu 

ei ole. Lisaks kasutavad finantstehnoloogia ettevõtted sageli kliendiandmeid kliendile 

kohandatud toodete või nõu pakkumiseks. Selliste juhtude jaoks tuleks selgeks teha, kes on igas 

protsessi etapis andmete omanik. 

Teatav uus tehnoloogia tekitab konkreetseid küsimusi andmete kasutamise kohta. Näide sellest 

on avaliku kontoraamatu tehnoloogia, mis tekitab põhimõttelisi küsimusi asjaomasele 

tehnoloogiale omase andmete detsentraliseeritud salvestamise kohta. 

Täpsustusi on vaja ka vastutusega seotud küsimustes. Sellised teenused nagu robotnõustamine 

on võimalikud suurandmetele algoritmide kohaldamise tõttu. Vead või erapoolikus nendes 

algoritmides võivad põhjustada süsteemseid riske ja kahjustada tarbijaid. Tuleks selgeks teha, 

kes sellistel juhtudel vastutab. 

Küberjulgeolek 

Iga päev peavad Euroopa ja kogu maailma finantsasutused toime tulema mitme küberründega. 

Kui finantstehnoloogia loob meile uusi enneolematuid võimalusi, siis küberkurjategijad loovad 

vastavad uued enneolematud ohud. Vajame küberjulgeoleku valdkonnas kindlat ja riskidele 

keskenduvat Euroopa tegevuskava, sest küberkurjategijad tegutsevad piiriüleselt ja kujutavad 

endast aina suuremat ohtu, võttes sihtmärgiks meie finantsturgude taristu, vääringud ja andmed. 

Oleks ekslik arvata, et sihikule võetakse ainult suuri organisatsioone. Aina rohkem puutuvad 

küberrünnetega kokku inimesed kodudes ja VKEd. Seetõttu on esiteks vaja suurendada 

eurooplaste teadlikkust küberohtudest ja nende ennetamise parimatest viisidest. 

Meie finantstaristus on eraldi probleem selliste uute osalejate arvu suurenemine, kellel võivad 

olla leebemad küberjulgeoleku nõuded kui kauem tegutsenud finantsosalejatel. Neist võivad 

finantsahelas saada üksikud haavatavad lülid. Komisjon peaks sellele valdkonnale rohkem 

tähelepanu pöörama, eriti arvestades arenevat nn rakendusliideste majandust ja praegust 

õigusraamistikku, kus finantsasutustel on kohustus jagada tähtsaid andmeid kolmandate 

isikutega. 

Liikmesriikide tavad seoses IKT-riskiga on väga erinevad. Vaja on terviklikku ja sidusat õigus- 

ja järelevalveraamistikku, milles on sätestatud parimate tavade vahetamise ja suurintsidentidest 

teatamise standardid. 

Kuna paljud finantsasutused tegutsevad rahvusvahelisel tasandil, peaksid sätestatavad 

standardid olema kooskõlas rahvusvaheliste standarditega. 

Koostalitlusvõime 

Turu killustatuse kõrvaldamiseks on tähtis digitaalne koostalitlusvõime. Selle Euroopale omase 

probleemiga tuleb tegeleda, et luua konkurentsivõimeline digitaalne ühtne turg ja 

kapitaliturgude liit. 

Uuenduslikumate teenuste loomise eesmärgil tuleks hõlbustada nn rakendusliideste majanduse 

teenuseosutajate koostalitlust. Rakendusliidestel on potentsiaali luua uuenduslikke 

ökosüsteeme. Sellele kaasa aitamiseks võiks näiteks avatud panganduse valdkonnas luua 

standardsete rakendusliideste kogumi, millele teenuseosutajatel on avatud juurdepääs. 



 

PR\1114595ET.docx 11/11 PE597.523v01-00 

 ET 

Eritähelepanu tuleks pöörata e-identimise küsimusele. E-identimisprotsessid on jätkuvalt väga 

killustatud ja identimisprotsesside nõutav turbeaste erineb liikmesriigiti märkimisväärselt. 

Finantstehnoloogia kasvu edendamiseks ELis tuleks teha tööd riiklike e-identimisskeemide 

koostalitlusvõime valdkonnas. 

Ka pilvede koostalitlusvõime on hädavajalik, et pilveteenuse osutajat saaks vahetada ning 

kaotada seotuse efekt müüja ja finantstehnoloogia teenuseosutajate vahel. 

Oskused 

Digioskused muutuvad hädavajalikuks kõigile, seda ka finantssektoris. Finantstehnoloogia 

areng nõuab finantstaristus osalejatelt, tarbijatelt, järelevalveasutustelt ja poliitikakujundajatelt 

paremaid IKT-oskusi. Tarbijad peaksid olema teadlikud automatiseeritud nõustamise eelistest 

ja riskidest ning järelevalveasutused peaksid saama aru algoritmidest, mis on nende seiratavate 

üha enam automatiseeritud toodete aluseks. 

Digiteerimine mõjutab juba praegu oluliselt tööturgu kõigis sektorites. Finantssektor ei ole ka 

siin erand. Kui nõustamine automatiseeritakse, tähendab see, et varem nõustamisega tegelenud 

töötaja vajab muud tööd. Automatiseerimine võimaldab selle töö tekitada, kuid see on eelmisest 

erinevat laadi. Seetõttu on tähtis, et ühiskond investeeriks igakülgselt uutesse oskustesse, 

näiteks kodeerimisse. Euroopa Komisjon peaks tegelema oskuste tööturu nõudlusele 

mittevastavuse kasvava probleemiga Euroopa uue oskuste tegevuskava ja algatuse 

„Digioskuste ja töökohtade koalitsioon“ elluviimisel. 

 


