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LÜHISELGITUS 

Komisjoni ettepanekuga liidu programmi loomise kohta teatavate tegevuste toetamiseks, et 

suurendada tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate kaasamist liidu poliitika 

kujundamisse finantsteenuste valdkonnas perioodiks 2017–2020, soovitakse tagada 

rahastamine organisatsioonidele Better Finance ja Finance Watch ajavahemikus 2017–2020. 

Organisatsioone Better Finance ja Finance Watch on rahastatud 2011. aastal algatatud 

katseprogrammi raames. 2015. aastal jõuti hindamises järeldusele, et katseprojekti ja 

ettevalmistava tegevuse poliitilised eesmärgid olid üldiselt saavutatud. Siiski rõhutati 

hindamises, et mitte kumbki organisatsioon ei ole ilma liidu rahastamiseta rahaliselt 

jätkusuutlik. Komisjon teeb ettepaneku kaasrahastada ajavahemikus 2017–2020 neid kahte 

organisatsiooni kokku 6 miljoni euroga. Kõnealused vahendid tulevad ELi eelarvest. 

Arvamuse koostaja toetab üldjoontes seda ettepanekut ja on veendunud, et oluline on, et 

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon tunnistaks vajadust tarbijate seisukoha kajastamise järele 

tarbijakontrolli õigusaktides. Kuid ta on veendunud, et tuleb kehtestada mitu kontrolli- ja 

tasakaalustussüsteemi, et suurendada tarbijate esindatuse tõhusust ja tagada, et 

organisatsioonid loovad kvaliteetset teavet. Käesoleva arvamuse koostamisel võttis arvamuse 

koostaja ühtlasi arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni teiste liikmete väljendatud 

seisukohti. 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon vastutab tarbijahuvide õigusliku järelevalve eest paljudes 

sektorites, sh finantsteenuste sektoris. Seetõttu on asjakohane, et siseturu- ja 

tarbijakaitsekomisjon teeks teadliku otsuse tagada, et Finance Watchi ja Better Finance’it 

kontrollitakse kooskõlas tarbijakaitse rangete nõuetega.  

Programmi eesmärgid (artikkel 2) 

Programmi kohta märgitakse, et sellega panustatakse oma huve esindavate tarbijate ja muude 

finantsteenuste lõppkasutajate ning muude sidusrühmade teavitamisse finantssektori 

reguleerimisel arutlusel olevate küsimuste kohta.  

Arvamuse esitaja on veendunud, et eesmärkide täitmiseks peavad mõlemad organisatsioonid 

suutma tarbijaid esindada. Better Finance ja Finance Watch peaksid tegema koostööd 

liikmesriikide tarbijakaitsevõrgustike ja abitelefonidega, et selgitada probleemid välja alt 

ülespoole lähenemisviisiga. Lisaks peab komisjon võtma arvesse kolmandate isikute huvisid 

ja kaebusi. 

Toetusesaajad (artikkel 3)  

Arvamuse koostaja tõstatab küsimuse, miks on Better Finance ja Finance Watch programmi 

ainsad toetusesaajad. Kuigi on tõsi, et need organisatsioonid olid kaks ainsat isikut, kes 

esitasid katseprogrammi raames pakkumise, on arvamuse koostaja veendunud, et programm 

võiks tulevikus olla avatum ja kaasavam, et tagada tarbijate seisukoha jõulisem esindatus.  

Arvamuse koostaja juhib tähelepanu Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku praktilisele tööle ja 

on veendunud, et nende vahetud kogemused võiksid pakkuda toetusesaajatele koostoimet. 

Seetõttu esitas arvamuse koostaja selles valdkonnas ettepanekud. 
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Arvamuse koostaja tõstatab küsimuse, miks peaksid kaks toetusesaajat ühinema. 

Ta soovitab, et kui tehakse programmi vahehindamist ja kui programmi 2020. aasta järel 

pikendatakse, peaks see olema avatud muudele toetusesaajatele, kes vastavad 

kindlaksmääratud kriteeriumidele. Kui muud tarbijaühingud vastavad 

rahastamiskriteeriumidele („valitsusvälised mittetulunduslikud juriidilised isikud, kes ei sõltu 

sektorist, kaubandusest ega ärist“), peaksid nad saama taotlust esitada.  

Finantssätted (artikkel 6) 

Arvamuse koostaja on veendunud, et kaasrahastamine ei tohiks põhineda ainult ELi allikatel.  

Otsese kaasrahastamise ülemmäär peaks olema 60 % rahastamiskõlblikest kuludest ja 

kumulatiivse kaudse ELi rahastamise ülemmäär ei tohi ületada 70 % rahastamiskõlblikest 

kuludest. 

Programmi rakendamine (artikkel 7) 

Arvamuse koostaja väljendab muret selle pärast, et praeguses sõnastuses on artikkel 7 

segadust tekitav ja võib põhjustada huvide konflikti. Vaja on jõulist ja sõltumatut 

lähenemisviisi, et tagada, et Finance Watch ja Better Finance toimiksid komisjoni 

finantsteenuste alaste õigusaktide sõltumatu tarbijavalvena. Samas tuleb järgida nõudeid, mis 

on sätestatud Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju käsitlevas 

määruses (EL, Euratom) nr 966/2012.  

Seetõttu teeb arvamuse koostaja artikli 3 („Toetusesaajad“) uues lõikes ettepaneku, et 

toetusesaajad valmistaksid ette kirjelduse meetmetest, mida nad kavatsevad võtta järgmisel 

aastal, et saavutada programmi poliitikaeesmärgid. Selleks, et toetusesaajad saaksid 

programmist toetust, tuleb meetmete kirjeldus esitada komisjonile igal aastal (enne aasta 

lõppu).  

Hindamine (artikkel 9) 

Arvamuse koostaja soovitab muuta artiklis 9 sätestatud läbivaatamise varasemaks ja siduda 

vahekokkuvõtte tegemisega. 

Ühtlasi soovitab arvamuse koostaja, et vahehindamise aruandes hinnataks lisaks programmi 

võimalikku pikendamist või uuendamist ja et programmi mis tahes pikendamine, muutmine 

või uuendamine pärast perioodi 2017–2020 sõltuks toetusesaajate valimise avatud 

projektikonkursist. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 
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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Liit aitab kaasa tarbijakaitse kõrge 

taseme tagamisele ning tarbijatele ühtsel 

turul keskse koha andmisele liikmesriikide 

poliitika toetamise ja täiendamise teel, 

millega püütakse tagada, et kodanikud 

saavad täielikult osa siseturu hüvedest ning 

nende ohutus, õiguslikud ning 

majandushuvid on seejuures 

nõuetekohaselt esindatud ja kaitstud. Hästi 

toimiv ja usaldusväärne finantsteenuste 

sektor on ühtse turu oluline osa. See eeldab 

tugevat reguleerimise ja järelevalve 

raamistikku, mis tagab samaaegselt 

finantsstabiilsuse ja keskendub säästva 

majanduse toetamisele. Samal ajal peaks 

see tagama kõrgetasemelise kaitse 

tarbijatele ja muudele finantsteenuste 

lõppkasutajatele, sealhulgas jaeinvestorid, 

hoiustajad, kindlustusvõtjad, 

pensionifondis osalejad, väikeaktsionärid, 

laenuvõtjad või VKEd. 

(1) Liit aitab kaasa tarbijakaitse kõrge 

taseme tagamisele ning tarbijatele ühtsel 

turul keskse koha andmisele liikmesriikide 

poliitika toetamise ja täiendamise teel, 

millega püütakse tagada, et kodanikud 

saavad täielikult osa siseturu hüvedest ning 

nende ohutus, õiguslikud ning 

majandushuvid on seejuures 

nõuetekohaselt esindatud ja kaitstud. Hästi 

toimiv ja usaldusväärne finantsteenuste 

sektor on ühtse turu ja selle piiriülese 

suutlikkuse oluline osa. See eeldab tugevat 

reguleerimise ja järelevalve raamistikku, 

mis tagab samaaegselt finantsstabiilsuse ja 

keskendub säästva majanduse toetamisele. 

Samal ajal peaks see tagama 

kõrgetasemelise kaitse tarbijatele ja 

muudele finantsteenuste lõppkasutajatele, 

sealhulgas jaeinvestorid, hoiustajad, 

kindlustusvõtjad, pensionifondis osalejad, 

väikeaktsionärid, laenuvõtjad või VKEd. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Alates 2007. aastast on finants- ja 

majanduskriis kõigutanud eriti tarbijate ja 

muude finantsteenuste lõppkasutajate 

usaldust. Selleks et taastada kodanike 

usaldus finantssektori püsivuse vastu, on 

seega oluline suurendada oma huve 

esindavate tarbijate ja muude 

lõppkasutajate ning muude sidusrühmade 

kaasamist finantssektoriga seotud liidu 

otsustamisprotsessi. 

(2) Alates 2007. aastast on finants- ja 

majanduskriis kõigutanud eriti tarbijate ja 

muude finantsteenuste lõppkasutajate, 

sealhulgas jaeinvestorite ja hoiustajate 
usaldust. Selleks et taastada kodanike 

usaldus finantssektori püsivuse ja tõhususe 

vastu, on seega oluline suurendada oma 

huve esindavate tarbijate ja muude 

lõppkasutajate ning muude sidusrühmade 

kaasamist finantssektoriga seotud liidu 

otsustamisprotsessi. 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Selles eesmärgi saavutamiseks 

käivitas komisjon 2011. aasta lõpus 

katseprojekti, mille eesmärk oli anda 

toetusi finantsteadmiste keskuse 

arendamiseks, et sellest saaksid kasu 

tarbijad, muud lõppkasutajad ja 

sidusrühmad, kes esindavad oma huve, 

ning suurendada nende suutlikkust osaleda 

liidu poliitika kujundamises finantsteenuste 

valdkonnas. Peamised poliitilised 

eesmärgid olid järgmised: tagada, et uute 

õigusaktide algatamisel edastatakse liidu 

poliitikakujundajatele muid kui 

finantssektori asjatundjate poolt esitatud 

seisukohti; tagada, et laiem avalikkus on 

paremini teavitatud finantsregulatsioonis 

arutlusel olevatest küsimustest; ning 

tagada, et tõhustatakse tarbijate osalemist 

liidu poliitika kujundamises finantsteenuste 

valdkonnas, mille tulemusena koostatakse 

hästi tasakaalustatud õigusaktid. 

(3) Selles eesmärgi saavutamiseks 

käivitas komisjon 2011. aasta lõpus 

katseprojekti, mille eesmärk oli anda 

toetusi finantsteadmiste keskuse 

arendamiseks, et sellest saaksid kasu 

tarbijad, muud lõppkasutajad ja 

sidusrühmad, kes esindavad oma huve, 

ning suurendada nende suutlikkust osaleda 

liidu poliitika kujundamises finantsteenuste 

valdkonnas ning hoida ära 

pangandustavade kuritarvitusi. Peamised 

poliitilised eesmärgid olid järgmised: 

tagada, et uute õigusaktide algatamisel 

edastatakse liidu poliitikakujundajatele 

muid kui finantssektori asjatundjate poolt 

esitatud seisukohti; tagada, et laiem 

avalikkus on paremini teavitatud 

finantsregulatsioonis arutlusel olevatest 

küsimustest; ning tagada, et tõhustatakse 

tarbijate osalemist liidu poliitika 

kujundamises finantsteenuste valdkonnas, 

mille tulemusena koostatakse hästi 

tasakaalustatud õigusaktid. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Selle tulemusena andis komisjon 

pärast avatud projektikonkursi kaudu 

ajavahemikus 2012–2015 tegevustoetust 

kahele mittetulunduslikule üksusele, 

Finance Watchile ja Better Finance'ile. 

Neid toetusi anti katseprojekti raames 

kahel, 2012. ja 2013. aastal ning 

ettevalmistava meetme raames alates 2014. 

aastast. Kuna ettevalmistavat meedet saab 

kasutada kuni kolm aastat,3 on vaja 

(4) Selle tulemusena andis komisjon 

pärast avatud projektikonkursi kaudu 

ajavahemikus 2012–2015 tegevustoetust 

kahele mittetulunduslikule üksusele, 

Finance Watchile ja Better Finance’ile, 

eesmärgiga suurendada tarbijate 

kaasatust finantsteenuste valdkonnas. 

Neid toetusi anti katseprojekti raames 

kahel, 2012. ja 2013. aastal ning 

ettevalmistava meetme raames alates 2014. 
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õigusakti, et tagada õiguslik aluse selliste 

meetmete rahastamise kohta 2017. aastal.  

aastast. Kuna ettevalmistavat meedet saab 

kasutada kuni kolm aastat,3 on vaja 

õigusakti, et tagada õiguslik aluse selliste 

meetmete rahastamise kohta 2017. aastal.  

__________________ __________________ 

3 Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. 

aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 

mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve 

suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning 

millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT 

L 298, 26.10.2012, lk 1). 

3 Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. 

aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 

mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve 

suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning 

millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT 

L 298, 26.10.2012, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Finance Watch loodi 2011. aastal 

Belgia õiguse kohaselt rahvusvahelise 

mittetulundusühendusena. Selle missioon 

on kaitsta kodanikuühiskonna huve 

finantssektoris. Tänu liidu toetustele 

õnnestus Finance Watchil lühikese ajaga 

luua kvalifitseeritud ekspertide meeskond, 

mis oli suuteline finantsteenuste 

valdkonnas korraldama uuringuid, poliitika 

analüüsi ja teabevahetust. 

(5) Finance Watch loodi liidu toetuste 

abil 2011. aastal Belgia õiguse kohaselt 

rahvusvahelise mittetulundusühendusena. 

Selle missioon on kaitsta 

kodanikuühiskonna huve finantssektoris. 

Tänu liidu toetustele õnnestus Finance 

Watchil lühikese ajaga luua kvalifitseeritud 

ekspertide meeskond, mis oli suuteline 

finantsteenuste valdkonnas korraldama 

uuringuid, poliitika analüüsi ja 

teabevahetust. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Better Finance on loodud alates 

2009. aastast eelnevalt olemasolevate 

Euroopa investorite ja aktsionäride liitude 

järjestikuse ümberkorraldamise ja 

ümbernimetamise tulemusena. Tänu liidu 

toetustele õnnestus organisatsioonil 

moodustada finantseksperdikeskus, mis 

(6) Better Finance on loodud alates 

2009. aastast eelnevalt olemasolevate 

Euroopa investorite ja aktsionäride liitude 

järjestikuse ümberkorraldamise ja 

ümbernimetamise tulemusena. Tänu liidu 

toetustele õnnestus organisatsioonil 

moodustada finantseksperdikeskus, mis 
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keskendus peamiselt tarbijate, 

väikeinvestorite, väikeaktsionäride, 

hoiustajate ja muude finantsteenuste 

lõppkasutajate huvidele kooskõlas selle 

liikmeskonnaga. 

keskendus peamiselt tarbijate, 

väikeinvestorite, väikeaktsionäride, 

hoiustajate ja muude finantsteenuste 

lõppkasutajate huvidele kooskõlas selle 

liikmeskonna ja ressurssidega. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Aastal 2015 korraldatud 

katseprojekti ja sellele järgneva 

ettevalmistava meetme hindamise 

tulemusena leiti, et poliitilised eesmärgid 

on üldiselt saavutatud. Finance Watch ja 

Better Finance on töötanud täiendavate 

poliitikavaldkondadega ja suhelnud 

erinevate sihtrühmadega. Koos on nad oma 

tegevuse kaudu hõlmanud enamiku liidu 

finantspoliitilisest tegevuskavast alates 

2012. aastast. 

(7) Aastal 2015 korraldatud 

katseprojekti ja sellele järgneva 

ettevalmistava meetme hindamise 

tulemusena leiti, et poliitilised eesmärgid 

on üldiselt saavutatud. Finance Watch ja 

Better Finance on töötanud täiendavate 

poliitikavaldkondadega ja suhelnud 

erinevate sihtrühmadega. Koos on nad oma 

tegevuse kaudu hõlmanud enamiku liidu 

finantspoliitilisest tegevuskavast alates 

2012. aastast ja oma ressurssidest 

lähtuvate võimaluste piires on nad teinud 

pingutusi oma tegevuse laiendamiseks, et 

saavutada liidus suur geograafiline 

katvus. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Mõlemad organisatsioonid andsid 

lisandväärtust nii oma riiklike liikmete 

kõikidele tegevustele kui ka liidu 

tarbijatele sellisel viisil, mida 

liikmesriikide tarbijate huvirühmad teha 

ei suutnud. Kõikvõimalike 
tarbijaküsimustega tegelevatel 

liikmesriikide organisatsioonidel puuduvad 

tehnilised ekspertteadmised 

finantsteenustega seotud 

poliitikavaldkondades. Lisaks ei ole seni 

(8) Mõlemad organisatsioonid andsid 

lisandväärtust nii oma riiklike liikmete 

kõikidele tegevustele kui ka liidu 

tarbijatele. Suure hulga tarbijaküsimustega 

tegelevatel liikmesriikide 

organisatsioonidel puuduvad sageli 

tehnilised ekspertteadmised konkreetselt 

finantsteenustega seotud 

poliitikavaldkondades ning Euroopa 

asjaomase poliitika kujundamise 

protsessist. Lisaks ei ole seni muid 
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muid sarnaseid organisatsioone liidu 

tasandil kindlaks tehtud. Samuti leiti 

hinnangus, et alates 2012. aastast ei ole 

järjestikustele iga-aastastele 

projektikonkurssidele muid taotlejaid 

tekkinud ning see kipub viitama asjaolule, 

et ükski muu organisatsioon ei ole praegu 

võimeline korraldama sarnaseid liidus 

sooritatavaid toiminguid. 

sarnaseid organisatsioone liidu tasandil 

kindlaks tehtud. Kuigi hinnangus leiti, et 

alates 2012. aastast ei ole järjestikustele 

iga-aastastele projektikonkurssidele muid 

taotlejaid tekkinud, peaks programm 

pärast perioodi 2017–2020 olema avatud 

teistele võimalikele toetusesaajatele, kui 

nad vastavad programmi nõuetele. 

Selgitus 

Muudatusettepanekut on kohandatud, et muuta tekst proportsionaalsemaks ja 

tasakaalustatumaks. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Vaatamata siiski regulaarsetele 

jõupingutustele ei suutnud kumbki 

organisatsiooni meelitada ligi stabiilseid ja 

olulisi rahalisi vahendeid muudelt 

rahastajatelt, mis on finantssektorist 

sõltumatud ning seega jäävad nad suuresti 

sõltuvaks liidu rahastamisest. Liidupoolne 

kaasrahastamine on seega vajalik, et tagada 

ressursid, mida vajatakse lähiaastatel 

soovitud poliitika eesmärkide 

saavutamiseks, andes finantsstabiilsuse 

nende organisatsioonide suhtes, millel on 

seni õnnestunud käivitada asjaomased 

tegevused lühikese aja jooksul. Seega on 

oluline luua liidu programm 

ajavahemikuks 2017–2020, et toetada 

Finance Watchi ja Better Finance'i tegevust 

(edaspidi „programm“). 

(9) Vaatamata siiski regulaarsetele 

jõupingutustele ei suutnud kumbki 

organisatsiooni meelitada ligi stabiilseid ja 

olulisi rahalisi vahendeid muudelt 

rahastajatelt, mis on finantssektorist 

sõltumatud, ning seega jäävad nad rahalise 

jätkusuutlikkuse saavutamiseks suuresti 

sõltuvaks liidu rahastamisest. Liidupoolne 

kaasrahastamine on seega vajalik, et tagada 

ressursid, mida vajatakse lähiaastatel 

soovitud poliitika eesmärkide 

saavutamiseks, andes finantsstabiilsuse 

kõnealuste organisatsioonide ning nende 

ekspertide ja haldustöötajate suhtes, kellel 

on seni õnnestunud käivitada asjaomased 

tegevused lühikese aja jooksul. Seega on 

oluline luua liidu programm 

ajavahemikuks 2017–2020, et toetada 

Finance Watchi ja Better Finance'i tegevust 

(edaspidi „programm“). Finantsstabiilsus 

on mõlema organisatsiooni puhul 

ekspertteadmiste säilitamiseks ja 

projektide kavandamiseks keskse 

tähtsusega. 
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Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Finance Watchi ja Better Finance'i 

rahastamise jätkamine ajavahemikus 2017–

2020 samadel alustel kui ettevalmistava 

meetme korral tagaks, et nende 

organisatsioonide tegevuse seni hinnatud 

positiivne mõju jätkuks. Programmi 

rakendamise rahastamispakett peaks 

põhinema keskmistel tegelikel kuludel, mis 

on tekkinud igal toetusesaajal 

ajavahemikus 2012–2015. Kaasrahastamise 

määr peab jääma samaks. 

(10) Finance Watchi ja Better Finance’i 

rahastamise jätkamine ajavahemikus 2017–

2020 samadel alustel kui ettevalmistava 

meetme korral tagaks, et nende 

organisatsioonide tegevuse seni hinnatud 

positiivne mõju finantssektoris jätkuks. 

Programmi rakendamise rahastamispakett 

peaks põhinema keskmistel tegelikel 

kuludel, mis on tekkinud igal toetusesaajal 

ajavahemikus 2012–2015. Kaasrahastamise 

määr peab jääma samaks. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Iga aasta enne 31. detsembrit 

peavad kõik toetusesaajad esitama 

kirjelduse järgmisel aastal kavandatud 

tegevuste kohta, eesmärgiga saavutada 

programmi poliitika eesmärgid. Neid 

tegevusi tuleb kirjeldada üksikasjalikult, 

hõlmates nende eesmärgid, oodatavad 

tulemused ja mõju, hinnangulise kulu ja 

ajaraamistiku ning samuti asjaomased 

näitajad, et neid hinnata. 

(14) Iga aasta enne 30. novembrit 

peavad kõik toetusesaajad esitama 

kirjelduse järgmisel aastal kavandatud 

tegevuste kohta, eesmärgiga saavutada 

programmi poliitika eesmärgid. Neid 

tegevusi tuleb kirjeldada üksikasjalikult, 

hõlmates nende eesmärgid, oodatavad 

tulemused ja mõju, hinnangulise kulu ja 

ajaraamistiku ning samuti asjaomased 

näitajad, et neid hinnata. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 a) Komisjon peaks mitte hiljem kui 

18 kuud enne programmi lõppu esitama 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
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hindamisaruande kõnealuse programmi 

raames saavutatud eesmärkide kohta. 

Hindamise käigus tuleks hinnata seda, 

kas programmi tuleks pärast perioodi 

2017–2020 jätkata või mitte. Programmi 

mis tahes pikendamine, muutmine või 

uuendamine pärast perioodi 2017–2020 

peaks toimuma toetusesaajate valimiseks 

korraldatava avatud projektikonkursi 

alusel. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – sissejuhatav osa 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Programm hõlmab järgmisi 

meetmeid: 

2. Programmi eesmärkide täitmiseks 

kaasrahastatakse sellega järgmisi 

meetmeid: 

Selgitus 

Programmiga toetatavad meetmed peavad olema suunatud tarbijatele ja lõppkasutajatele. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) lõppkasutajatega suhtlemine 

kontakti hoidmise kaudu olemasolevate 

tarbijakaitsevõrgustike ja abitelefonidega 

liikmesriikides ja finantsteenuste 

valdkonnas liidu poliitikakujundamise 

jaoks oluliste probleemsete küsimuste 

väljaselgitamiseks, et kaitsta tarbijate 

huve finantsteenuste valdkonnas; 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) teadlikkus ja levitamistegevus, 

sealhulgas mitte-ekspertidest laiemale 

sihtrühmale; 

(b) teadlikkuse ja levitamisega seotud 

tegevus, mis on muu hulgas suunatud 

finantsteenuste, sealhulgas 

pangandusteenuste lõppkasutajatest ja 
mitte-ekspertidest laiemale sihtrühmale; 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) artiklis 3 osutatud organisatsiooni 

liikmete vahelist suhtlemist tõhustav 

tegevus ning nende liikmete seisukohti 

toetav tegevus liidu tasandil. 

(c) artiklis 3 osutatud organisatsiooni 

liikmete vahelist suhtlemist tõhustav 

tegevus, samuti toetustegevus ja 

poliitikaalane nõustamistegevus, millega 

eelkõige toetatakse nende liikmete 

seisukohti liidu tasandil ning edendatakse 

avalikku huvi finantsvaldkonna 

reguleerimise vastu, tingimusel, et liidu 

poliitika välised tegevused finantsteenuste 

valdkonnas ei ole toetuskõlblikud. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) suurendada täiendavalt oma huve 

esindavate tarbijate ja muude 

lõppkasutajate ning sidusrühmade 

kaasamist liidu poliitika kujundamisse 

finantsteenuste valdkonnas; 

a) suurendada täiendavalt liidu ja 

liikmesriikide tarbijate ja finantsteenuste 

muude lõppkasutajate ning tarbijate ja 

finantsteenuste muude lõppkasutajate 

huve esindavate sidusrühmade kaasamist 

liidu poliitika kujundamisse finantsteenuste 

valdkonnas; 

Selgitus 

Liikmesriikide suure tarbijaskonnani jõudmiseks peavad eesmärgid olema täpsemad. 
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Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) panustada oma huve esindavate 

tarbijate ja muude finantsteenuste 

lõppkasutajate ning muude sidusrühmade 

teavitamisse finantssektori regulatsioonis 

arutlusel olevate küsimuste kohta. 

b) panustada oma huve esindavate 

tarbijate ja muude finantsteenuste 

lõppkasutajate ning muude sidusrühmade 

teavitamisse finantssektori regulatsioonis 

arutlusel olevate küsimuste kohta ning 

äriühingute tavade kohta, mis on 

tarbijatele kahjulikud, sealhulgas nende 

kohta, mis on oma olemuselt piiriülesed. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 sätestatud eesmärke 

seiratakse eelkõige programmi 

toetusesaajate võetavate meetmete iga-

aastase kirjelduse ja iga-aastase 

tegevusaruande kaudu, mis hõlmab 

toetusesaajate iga kavandatava ja 

läbiviidava tegevuse kvantitatiivseid ja 

kvalitatiivseid näitajaid. 

välja jäetud 

(Lisatud artikli 9 lõikesse -1 (uus), vt muudatusettepanek 15.) 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Selleks et saada toetust programmi 

alusel, jäävad need toetusesaajad 

valitsusvälisteks mittetulunduslikeks 

juriidilisteks isikuteks, kes ei sõltu 

sektorist, kaubandusest ega ärist. Neil ei 

ole muid vastandlikke huvisid ning nad 

esindavad oma liikmete kaudu liidu 

2. Selleks et saada toetust programmi 

alusel, peavad toetusesaajad olema 

valitsusvälised mittetulunduslikud 

juriidilised isikud, kes ei sõltu sektorist, 

kaubandusest ega ärist. Neil ei ole muid 

vastandlikke huvisid. Nad esindavad oma 

liikmete võrgustiku kaudu liidu tarbijate ja 
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tarbijate ja muude lõppkasutajate huve 

finantsteenuste valdkonnas. Komisjon 

tagab programmi kestuse ajal jätkuva 

vastavuse nendele kriteeriumidele, lisades 

need artiklis 7 osutatud iga-aastastesse 

tööprogrammidesse ning hinnates igal 

aastal, kas toetusesaajad vastavad nendele 

kriteeriumidele, enne kui jagavad artiklis 4 

osutatud meetmetoetuseid. 

muude lõppkasutajate huve finantsteenuste 

valdkonnas. Selleks et katta asjaomaste 

tarbijate ja lõppkasutajate huvisid 

võimalikult paljudes liikmesriikides, 

püüavad toetusesaajad laiendada oma 

aktiivsete liikmete võrgustikku 

liikmesriikides ja tagada tasakaalustatud 

geograafilise katvuse. Komisjon tagab 

programmi kestuse ajal jätkuva vastavuse 

nendele kriteeriumidele, lisades need 

artiklis 7 osutatud iga-aastastesse 

tööprogrammidesse ning hinnates igal 

aastal, kas toetusesaajad vastavad nendele 

kriteeriumidele, enne kui jagavad artiklis 4 

osutatud meetmetoetuseid. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 3 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Juhul kui lõikes 1 osutatud kaks 

toetusesaajat ühinevad, saab tekkinud 

juriidilisest üksusest programmi 

toetusesaaja. 

välja jäetud 

 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Selleks et saada programmi alusel 

toetust, tuleb toetusesaajatel igal aastal 

enne 31. detsembrit esitada komisjonile 

ettepanek, milles kirjeldatakse artiklis 1 

osutatud tegevusi, mis on kavandatud 

järgmiseks aastaks. 

2. Selleks et saada programmi alusel 

toetust, tuleb toetusesaajatel igal aastal 

enne 30. novembrit esitada komisjonile 

kirjeldus artiklis 1 osutatud tegevuste 

kohta, mis on kavandatud järgmiseks 

aastaks, et saavutada programmi poliitika 

eesmärgid. Neid tegevusi tuleb kirjeldada 

üksikasjalikult, hõlmates nende 

eesmärgid, hinnangulise kulu ja 

ajaraamistiku ning samuti asjaomased 
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näitajad, et neid hinnata. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Programmi rakendamiseks võtab 

komisjon vastu iga-aastased 

tööprogrammid. Nendes iga-aastastes 

tööprogrammides sätestatakse soovitud 

eesmärgid, toetusesaajate võetavate 

meetmete eeldatavad tulemused, nende 

meetmete rakendamise meetodid ja nende 

meetmete jaoks nõutav kogusumma. 

Samuti esitatakse neis rahastatavate 

meetmete kirjeldus, igale meetmele 

eraldatud summa ja rakendamise 

orienteeruv ajakava. Meetmetoetuste 

suhtes kehtestatakse iga-aastastes 

tööprogrammides prioriteedid ja olulised 

toetuse andmise kriteeriumid. 

Kaasrahastamise ülemmäär on 60 % 

abikõlblikest kuludest. 

3. Komisjon rakendab programmi 

iga-aastaste tööprogrammide abil 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 

966/2012. Iga-aastastes tööprogrammides 

sätestatakse soovitud eesmärgid, 

eeldatavad tulemused, rakendamise 

meetodid ja rahastamiskava kogusumma. 

Samuti esitatakse neis rahastatavate 

meetmete kirjeldus, igale meetmele 

eraldatud summa ja rakendamise 

orienteeruv ajakava. Meetmetoetuste puhul 

hõlmavad iga-aastased tööprogrammid 

prioriteete ja olulisi toetuse andmise 

kriteeriume ning kaasrahastamise 

ülemmäära. Otsese kaasrahastamise 

ülemmäär on 60 % abikõlblikest kuludest. 

Kumulatiivse kaudse liidupoolse 

rahastamise ülemmäär on 70 % 

toetusesaaja abikõlblike kulude 

kogusummast ja komisjon piirab 

kõnealuse programmi alusel antavat iga-

aastast toetust vastavalt sellele 

maksimumsummale. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – pealkiri 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Hindamine Seire ja hindamine 

Selgitus 

Soovitus laiendada pealkirja, et hõlmata kontrollitegevust, mitte ainult programmi 

lõpphindamist, nagu on tavaks muude ELi rahastamisprogrammide puhul. 
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Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige -1 (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. Komisjon tagab, et programmi 

kontrollitakse korrapäraselt artiklis 2 

sätestatud eesmärkide suhtes, eelkõige 

programmi toetusesaajate võetavate 

meetmete iga-aastase kirjelduse ja iga-

aastase tegevusaruande kaudu, mis 

hõlmab toetusesaajate iga kavandatava ja 

läbiviidava tegevuse kvantitatiivseid ja 

kvalitatiivseid näitajaid. Kontrollimine 

hõlmab lõikes 1 osutatud aruande 

koostamist. 

(Üle toodud artikli 2 lõikest 2 ja veidi ümbersõnastatud.) 

Selgitus 

Käesoleva uue lõike eesmärk on tagada programmi korrapärane kontrollimine komisjoni 

esitatud artikli 2 lõike 2 („Eesmärgid“) teksti põhjal. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Mitte hiljem kui kaksteist kuud 

enne programmi lõppu esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

hindamisaruande programmi eesmärkide 

saavutamise kohta. Käesolevas aruandes 

hinnatakse programmi üldist asjakohasust 

ja lisandväärtust, selle elluviimise 

tulemuslikkust ja tõhusust ning 

toetusesaajate tegevuse tööprogrammide 

üldist ja individuaalset tulemuslikkust 

artiklis 2 sätestatud eesmärkide 

saavutamise seisukohast. 

1. Mitte hiljem kui 18 kuud enne 

programmi lõppu esitab komisjon Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule 

hindamisaruande saavutatud tulemuste, 

programmi rakendamise kvantitatiivsete 

ja kvalitatiivsete aspektide ning 

programmi eesmärkide saavutamise kohta. 

Aruandes hinnatakse programmi üldist 

asjakohasust ja lisandväärtust, selle 

elluviimise tulemuslikkust ja tõhusust ning 

toetusesaajate tegevuse tööprogrammide 

üldist ja individuaalset tulemuslikkust 

artiklis 2 sätestatud eesmärkide 

saavutamise seisukohast. Lisaks antakse 
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hindamisaruandes hinnang programmi 

võimalikule pikendamisele või 

uuendamisele. Programmi mis tahes 

pikendamine, muutmine või uuendamine 

pärast perioodi 2017–2020 toimub 

toetusesaajate valimiseks korraldatava 

avatud projektikonkursi alusel. 
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