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ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. peab tervitatavaks komisjoni algatust, kuna digiteerimise võimalused turu killustatuse 

vähendamiseks ja tarbija mõjuvõimu suurendamiseks on jaefinantsteenuste tõelise ühtse 

turu saavutamiseks erakordselt olulised; 

2. nõustub komisjoniga, et piiriüleste finantsteenuste puudumine on suur probleem ning võib 

kahjustada tarbijate ja ettevõtjate huve ja ühtse turu toimimist; toetab kõiki püüdlusi leida 

uusi viise jaefinantsteenuste ühtse turu uuesti käivitamiseks ning kutsub komisjoni üles 

tagama, et jaefinantsteenuseid käsitlevaid õigusakte rakendatakse ja jõustatakse 

nõuetekohaselt; 

3. märgib, et iseäranis oluline on kõrvaldada piiriülesed tõkked kindlustussektoris, et 

edendada ühistarbimist;  

4. tuletab meelde, et seoses finantskriisiga on finantsteenuste, sealhulgas teatavate 

jaefinantsteenuste suhtes kohaldatud viimase viie aasta jooksul ulatuslikke seadusandlikke 

meetmeid, mille eesmärk on olnud suurendada finantstoodete ja -teenuste usaldusväärsust 

ja läbipaistvust, ning et mitu seadusandlikku meedet on üle võetud alles hiljuti või nende 

ülevõtmine ja rakendamine on veel pooleli; julgustab komisjoni tagama viimaste 

õigusaktide nõuetekohast ülevõtmist ja rakendamist, analüüsima kõikide õigusaktide mõju 

seoses jaefinantssektoriga ning võtma seda arvesse täiendavate seadusandlike meetmete 

võtmise vajaduse hindamisel; 

5. mõistab hukka asjaolu, et ettevõtjatel on piiriülese tegevuse arendamisel ikka veel 

mitmesuguseid raskusi; toonitab, et nagu rohelises raamatus märgitud, ei seisne tegurid, 

mis takistavad finantstoodete piiriülest müüki ja põhjustavad piiriülese müügi vähesust, 

eelkõige mitte Euroopa tasandil, vaid on tihtipeale tekitatud riiklike õigusaktidega, 

sealhulgas siseriiklike nõuetega luua struktuur või registreerida tarbija liikmesriigis, või 

finantsasutuste vabatahtliku valikuga killustada ühtne turg riiklikeks turgudeks, ning et 

kõnealune valdkond ei saa neid takistusi ise kaotada; 

6. palub komisjonil põhjalikult analüüsida ja uurida piiriülese tegevuse ja ühtse turu 

väljakujundamise ees seisvaid nii riiklikke kui ka piiriüleseid takistusi ja allesjäänud 

tõkkeid, et teha kindlaks turu killustatuse ja diskrimineeriva hinnapoliitika põhjused, ning 

soovitada samal ajal lepinguvabadust austades meetmeid, mida võiks kehtestada selleks, 

et julgustada finantsasutusi konkureerima piiriüleselt ja astuma vastu praegustele riiklikele 

hinnastruktuuridele; 

7. rõhutab, et mootorsõidukite vastutuskindlustuse piiriülese müügi jätkuv puudumine on 

eriti murettekitav; märgib, et asjaomase konkurentsi puudumise tõttu maksavad mõned 

ELi kodanikud sadu kordi kõrgema määraga kindlustust kui teised sama sõidukimudeli 

eest; mõistab, et riskid ja kulud on küll hinda kujundavad tegurid, kuid et nendest 

teguritest ei piisa niisuguste hinnaerinevuste selgitamiseks Euroopas; palub komisjonil 

võtta vastu sektoripõhine tegevuskava üksikisikute mootorsõidukikindlustuste Euroopa 

turu kohta, sealhulgas soovitused, mis käsitlevad kogu ELi hõlmavaid tagatisfondide 
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norme, suunised bonus-malus andmete kasutamiseks, kui ELi kodanik kolib teise 

liikmesriiki, ja võimalikud meetmed, mida on vaja mootorsõidukikindlustuse tõelise ühtse 

turu loomiseks; 

8. väljendab heameelt oluliste võimaluste üle, mis kaasnevad finantsteenuste digitaalseks 

muutmise, tehnoloogilise innovatsiooni ja ebatraditsiooniliste finantstehnoloogia 

ettevõtete tekkimisega; märgib, et need arengusuunad muudavad jaemüüjate ja tarbijate 

vahelise suhtlemise viisi; palub komisjonil hinnata Euroopa Liidu kehtivaid õigusakte 

seoses digiteerimisega ning digitaalühiskonna vajadusi, et tagada, et digiteerimisega 

loodaks kõigile ettevõtjatele, sealhulgas VKEdele ja finantstehnoloogia ettevõtetele 

(fintechs) võrdsetel alustel paremad turulepääsu võimalused, ning aus konkurents eri 

osapoolte vahel, et luua tarbijale suurem valikuvõimalus ning aidata vähendada hindu ja 

parandada ELis finantsteenuste kvaliteeti, võttes samal ajal eesmärgiks tarbijakaitse ja 

küberjulgeoleku kõrge taseme; 

9. võtab teadmiseks, et uut liiki teenuseid osutavate ettevõtjate arv sellel turul üha suureneb; 

on seisukohal, et kui sellega kaasneb asjakohane regulatiivne raamistik, mille eesmärk on 

tagada aus konkurents ning turvalisuse ja läbipaistvuse kõrge tase, võib see tuua tarbijatele 

kaasa olulist kasu; 

10. on veendunud, et ELi institutsioonidel peaks olema võimalik kasutada asjakohaseid 

menetlusi uut tüüpi finantstoodete juhtimiseks ja reguleerimiseks; juhib tähelepanu 

asjaolule, et kõik finantsteenuste turu uuenduslikud tooted on nende mõju suhtes 

tarbijatele, turule ja kogu süsteemile ettearvamatud; on seisukohal, et niisugustes oludes 

peaksid ametiasutused seda tegevust asjakohaselt kontrollima; 

11. rõhutab, et vaja on tarbijate suuremat usaldust finantsteenuste vastu, kuna seda on 

jätkuvalt vähe eelkõige seoses finantstoodetega, millel on suur vääringu konverteerimise 

risk, ning kutsub komisjoni üles tagama, et rakendatakse täielikult kehtivaid meetmeid 

tarbija finantsoskuste parandamiseks ning et vajaduse korral võetakse täiendavaid 

meetmeid, et anda tarbijatele teadlike otsuste tegemiseks rohkem mõjuvõimu, suurendada 

nende toodete läbipaistvust ning kõrvaldada teenuseosutaja vahetamisega seotud tõkked ja 

sellega või tootest loobumisega seotud põhjendamatud kulud; toonitab, et enne lepingu 

sõlmimist tuleks krediidi, laenu või hüpoteegi hindamise raames anda tarbijatele iga kord 

Euroopa standardinfo teabeleht ja Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht; 

12. on seisukohal, et võrdlusvahendite abil, millega võimaldatakse võrrelda erinevate 

finantsteenuste hindasid ja kvaliteeti, saab oluliselt parandada läbipaistvust ja võrreldavust 

mitmesuguste finantstoodete vahel, vähendada hinnaerinevust ning aidata lõpuks tarbijatel 

teha paremaid ja teadlikke valikuid; palub komisjonil tagada, et nõutud võrdlusvahendid 

on õiged ja võimaldavad võrrelda ainult neid tooteid ja teenuseid, mis on kõiki riike 

arvestades võrreldavad, ning teha koostööd jaemüüjate, VKEde, tarbijaorganisatsioonide 

ja muude asjaomaste sidusrühmadega sõltumatu üleeuroopalise võrdlusveebilehe 

loomiseks enim müüdud finantsteenuste ja -toodete jaoks; 

13. väljendab heameelt mitmesuguste Euroopa tasandi asutuste töö üle tarbijate huvide 

kaitsmisel finantssektoris; toonitab siiski vajadust nende asutuste vahelise parema 

koordineerimise järele, et parandada tõhusust ja vältida ülesannete dubleerimist; 

14. kutsub liikmesriike üles võtma esimesel võimalusel täielikult riiklikkusse õigusesse üle 
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hüpoteekkrediidi direktiivi, maksekontode direktiivi, kindlustustoodete turustamise 

direktiivi ja finantsinstrumentide turgude II direktiivi (MiFID 2) ning neid rakendama, 

eriti seoses nende tarbijate teavitamise nõuete ja kaitsemeetmetega; 

15. toonitab, kui tähtsat osa täidavad Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa 

Väärtpaberiturujärelevalve ja Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 

finantstoodete tarbijate kaitsmise tagamisel; palub komisjonil tagada, et neil oleks vajalik 

sõltumatus ja vahendid oma ülesannete täitmiseks, ja peab kahetsusväärseks 

eelarvekärpeid, mille tõttu piirati nende tööprogramme; 

16. rõhutab, et komisjoni mis tahes uue ettepaneku aluseks peaksid olema asjakohased ja 

õiged andmed; 

17. on seisukohal, et põhjendamatu elukohapõhine diskrimineerimine, põhjendamatud 

hinnaerinevused ning ebaõiglane ja põhjendamatu asukohapõhine piiramine 

jaefinantsteenuste ühesuguste toodete osas liikmesriikide vahel nõuavad kiiret sekkumist; 

18. rõhutab, et jaefinantsteenuste tõelise ühtse turu jaoks on oluline toodete ülekantavus, eriti 

pensioniõiguste ja eratervisekindlustuse ülekantavus; kutsub seetõttu komisjoni üles 

võtma meetmeid piiriülese ülekantavuse tagamiseks ja ELi ettevõtjate ning tarbijate 

õiguste ja kohustuste ühtlustamiseks selles valdkonnas; 

19. märgib, et piiriüleste tehingute üha suurenev arv nõuab enam teavet isiku finantsandmete 

kohta, nagu seda on eralepingute puhul näiteks maksevõimelisus, ning rõhutab, et sellise 

teabe vahetamiseks on vaja paremat teabevahetust ning andmekaitse-eeskirjadega 

kooskõlas olevaid ühiseid eeskirju; 

20. nõuab finantskaupade ja -teenuste kaugpakkumise takistuste kõrvaldamist, tagades samal 

ajal kõrge tarbijakaitse- ja turvalisustaseme; väljendab heameelt e-allkirjade ja e-

identimise järjest suurema kasutamise üle usaldusteenuste määruse raames ning juhib 

tähelepanu vajadusele edendada ELi erasektoris digitaalse identifitseerimise tehnoloogiate 

vastastikust tunnustamist ja koostalitlusvõimet, mõjutamata olemasolevate süsteemide 

ohutustaset; kutsub komisjoni üles edendama e-identimise kasutamist kaugidentimise 

vahendina, mis on kooskõlas kehtivate ohutusnõuetega; palub liikmesriikidel teha tööd 

selleks, et tagada, et e-allkirja kasutamine saab finantsteenuste tehingutes ja lepingutes 

normiks; 

21. märgib, et finantsasutuste lepinguvabadust pakkuda oma teenuseid piiriüleselt tuleb 

austada, kuna teenuseosutajatel peab olema võimalik otsustada, millised kliendirühmad ja 

turud on nende ärimudeli jaoks asjakohased; 

22. rõhutab alternatiivsete vaidluste lahendamise ja vaidluste veebipõhise lahendamise 

võimaluse tähtsust, eelkõige piiriüleste juhtumite korral, kuna tõhus õiguskaitsevahend on 

võtmetähtsusega nii ühtse turu loomisel, VKEde puhul kui ka tarbija usalduse võitmisel; 

soovitab ühendada vaidluste kohtuvälise lahendamise Euroopa võrgustiku alternatiivsete 

vaidluste lahendamise ja vaidluste veebipõhise lahendamise struktuuridega, et parandada 

selle tõhusust ja tööd niisuguste teenuste ühendamiseks ühtseks kontaktpunktiks tarbijate 

jaoks; 

23. palub liikmesriikidel tagada, et jaefinantsteenustega seotud digitaalne kommunikatsioon ja 
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müük oleksid kättesaadavad vormides, mida saavad kasutada ka puudega inimesed, 

sealhulgas veebisaitide ja allalaaditavate failivormingute kaudu; toetab kõigi 

jaefinantsteenuste täielikku lisamist toodete ja teenuste juurdepääsetavusnõudeid käsitleva 

direktiivi (Euroopa juurdepääsetavuse akt) kohaldamisalasse; 

24. palub komisjonil koostada jaefinantsteenuseid käsitleva tegevuskava; 

25. palub komisjonil hinnata, millist mõju avaldab ettepanek keelata maksude või tasude 

kehtestamine ühtse euromaksete piirkonna või riigisiseste ülekannete tegemisele või 

vastuvõtmisele ja millist võimalikku kasu saaksid sellest Euroopa tarbijad; 

26. väljendab heameelt töö üle saavutada rendiautoteenuste hinnastamise, sealhulgas 

lisakindlustuste müügi ja muude tasude suurem läbipaistvus; rõhutab, et kõik renditud 

sõidukiga seotud tasud või maksud, olenemata sellest, kas need on kohustuslikud või 

vabatahtlikud, peavad olema tarbijale nähtavad rendiettevõtja või võrdlusveebilehel 

selgelt ja esile tõstetult; tuletab komisjonile meelde vajadust jõustada ebaausate 

kaubandustavade direktiiv ja väljendab heameelt uute rakendussuuniste hiljutise 

vastuvõtmise üle tehnoloogia muutumise kontekstis; 

27. tuletab meelde tööd, mis on tehtud seoses reitinguagentuuride määrusega; palub 

komisjonil hinnata, millist mõju avaldavad niisugused õigusaktid jaetoodete tarbijatele 

müüdavatele toodetele; 

28. toetab täielikult ülekantavate pangakonto numbrite süsteemi kehtestamist, et asendada see 

kehtiva ühtse euromaksete piirkonna süsteemiga, mis seob tarbija ühe institutsiooniga 

IBANi seostamise kaudu kindla BICi/SWIFTi koodiga; kutsub komisjoni üles esitama 

ettepaneku, mis võimaldaks pangakonto numbrite ülekantavust, ja usub, et ülekantavus 

peaks olema võimalik vähemalt liikmesriigis asuvate institutsioonide piires. 
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