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 ET 

ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. võtab teadmiseks, et finantstehnoloogia laieneb kiiresti, ning tunnistab, et see võib 

kujundada ümber ülemaailmse finantssektori ja majanduse laiemalt; rõhutab, et 

finantstehnoloogia areng võib olla kasulik nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele ning eelkõige 

VKEdele tänu tõhususe suurendamisele, ligipääsetavusele, kulude vähendamisele ja 

suuremale läbipaistvusele; rõhutab seetõttu vajadust edendada ELi ja finantsteenuste ühtse 

turu kui finantstehnoloogia ettevõtjate keskuse atraktiivsust; 

2. usub, et innovatsioon finantssektoris võib luua töövõimalusi ja potentsiaali suurendada 

veelgi majanduskasvu ELis ning aidata laiendada tarbijate vajadustele vastavate teenuste 

valikut; tunneb heameelt liikumise üle uute toodete ja teenuste väljatöötamise ning 

olemasolevate finantsteenuste edasiarendamise suunas, millest võivad kasu saada tarbijad 

ja ettevõtjad, eelkõige VKEd; kutsub komisjoni üles uurima, kuidas saaks EL 

finantstehnoloogiast maksimaalset kasu; 

3. on seisukohal, et tehnoloogiline innovatsioon finantstööstuses pakub võimalusi nii uutele 

finantstehnoloogia ettevõtjatele kui ka end juba tõestanud tegutsejatele tänu mitmesuguse 

ulatusega koostöövõimalustele, koostoimele ja kulude vähendamise potentsiaalile; 

täheldab, et konkurents, mida ajendab tugev innovatsioon ja dünaamika, pakub arvukaid 

võimalusi end juba tõestanud turuosalistele; 

4. on veendunud, et finantstehnoloogiaga seotud teenused ja tooted on täienduseks 

traditsioonilistele finantseerimisasutustele, eelkõige Euroopa vähem arenenud ja 

äärepoolsetes piirkondades; 

5. tunneb heameelt komisjoni loodud finantstehnoloogia töörühma üle, kelle eesmärk on 

hinnata innovatsiooni kõnealuses valdkonnas ja samal ajal koostada strateegiaid võimalike 

finantstehnoloogiast tulenevate probleemide lahendamiseks; peab seda töörühma oluliseks 

sammuks finantstehnoloogia tervikliku strateegia väljatöötamisel ja regulatiivse 

ebakindluse vähendamisel; 

6. palub finantstehnoloogia töörühmal esitada enne oma volituste lõppemist tervikliku 

horisontaalse finantstehnoloogia tegevuskava seadusandlike ja muude kui seadusandlike 

meetmete kohta; rõhutab, et niisugune tegevuskava peaks põhinema konkurentsivõimel, 

finantsstabiilsusel, koostalitlusvõimel, läbipaistvusel ja tarbijakaitsel ning sellega tuleks 

samal ajal püüda luua finantstehnoloogia jaoks keskkond, kus valitseb õiguskindlus ja  

-selgus; on veendunud, et seda kava tuleks toetada turu eri segmentide üksikasjaliku 

sektoripõhise analüüsiga, et saavutada parem ja rohkem vajadustest lähtuv õigusloome, 

milles võetakse arvesse finantstehnoloogia äriühingute erinevaid ärimudeleid; 

7. rõhutab kasu, mida finantstehnoloogia võib tuua ettevõtjatele, eelkõige VKEdele ja 

mikroettevõtjatele, aga ka perekondadele ja alateenindatud tarbijatele, suurendades 

laenude kättesaadavust ja kiirendades laenuprotsessi alternatiivsete laenuandmis- ja 

investeerimiskanalite kaudu, näiteks ühisrahastamine ja vastastikune laenuandmine; on 

veendunud, et selliste süsteemide suhtes tuleks võtta meetmeid, mille eesmärk on 

välistada kuritarvituslikke või ebaausaid kaubandustavasid; 



 

PE595.754v02-00 4/8 AD\1120259ET.docx 

ET 

8. nõuab siiski tungivalt, et komisjon kujundaks oma seadusandlikke meetmeid viisil, 

millega jäetakse äriühingutele piisav paindlikkus rahastamise kasutamiseks ja 

korraldamiseks ning stimuleeritakse pankade ja finantstehnoloogia äriühingute vahelisi 

partnerlusi laenude andmise valdkonnas; 

9. palub, et komisjon tuvastaks ja kõrvaldaks ühtsel turul esinevad takistused, mis tõkestavad 

praegu digitaalteenuste arengut, sealhulgas finantstehnoloogia valdkonnas, ning tagaks 

samal ajal finantsstabiilsuse ning hoiaks tarbija- ja investorikaitse kõrget taset; märgib, et 

on ülimalt oluline, et majandustegevuses osalejatel oleks ühtsel turul juurdepääs 

kolmandate riikide osalejate investeeringutele ja et nad oleksid võimelised reageerima 

tehnoloogilisele arengule; 

10. on arvamusel, et finantstehnoloogial võib olla positiivne roll, võimaldades 

mitmekesisemaid teenuseid ja nende osutamise viise; on arvamusel, et proportsionaalne ja 

tasakaalustatud lähenemisviis, millega edendatakse ka innovatsiooni, on vajalik selleks, et 

luua konkurentsi soodustav keskkond ning säilitada kõikide turuosaliste jaoks võrdsed 

konkurentsitingimused; palub komisjonil analüüsida finantstehnoloogia mõju, eelkõige 

seoses innovatsiooniga, ning pidada seejuures meeles vajadust tagada finantsstabiilsus ja 

asjakohane tarbijakaitse tase; 

11. rõhutab, et finantstehnoloogiaga seotud teenused võivad etendada olulist rolli 

tulevikukindla Euroopa digitaalse ühtse turu arengus, muutes näiteks olemasolevad 

kanalid kulutõhusamaks, pakkudes uuenduslikke, läbipaistvamaid ja kiiremaid makseviise 

ning suurendades tarbijate usaldust digitaalse tehnoloogia vastu; usub, et komisjon peaks 

oma poliitikaalgatuste puhul kasutama tehnoloogianeutraalset lähenemisviisi; palub 

komisjonil tagada, et algatused oleksid eesmärgipärased ja väljapoole suunatud ning 

põhineksid innovatsiooni põhimõttel; 

12. on veendunud, et kapitaliturgude liidu väljakujundamine aitab toetada finantstehnoloogia 

arengut ja tõelist finantstoodete ja -teenuste ühtset turgu; 

13. rõhutab, et välismaksete tegemiseks kasutatavate vahendite osas on veel arenguruumi; 

toetab Euroopas niisuguste maksevahendite arendamist ning peab kahetsusväärseks 

internetipanganduse turu killustatuse kõrget määra ELis ning kogu ELi hõlmava ja 

Euroopale kuuluva krediit- või deebetkaardi süsteemi puudumist; on veendunud, et see on 

kapitaliturgude liidu hea toimimise jaoks esmatähtis ja digitaalse ühtse turu oluline osa, 

edendades Euroopa e-kaubandust ja piiriülest konkurentsi finantsteenuste valdkonnas; 

kutsub komisjoni üles määrama kindlaks edasised sammud, mis viiksid sellise süsteemi 

laienemist toetava keskkonna loomiseni; tunnistab, et konkurentsi huvides on vaja, et 

niisugune süsteem eksisteeriks kõrvuti ja oleks vajaduse korral koostalitlusvõimeline 

muude innovatiivsete makseviisidega; 

14. rõhutab, et Euroopa Pangandusjärelevalve „tugeva kliendiautentimise“ regulatiivsetes 

tehnilistes standardites tuleks arvesse võtta finantstehnoloogia ja e-kaubanduse tavasid; 

tunneb heameelt kohanduste üle, mille Euroopa Pangandusjärelevalve tegi hiljuti oma 

regulatiivsete tehniliste standardite ettepanekus, vältides võimalikku negatiivset mõju  

e-teenustele ning tagades võrdsed tingimused, millega ergutatakse finantsinnovatsiooni ja 

parandatakse konkurentsi kõigi turul tegutsejate vahel, võttes samal ajal arvesse 

riskipõhist julgeolekupoliitikat; 
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15. rõhutab, et tarbijad on finantstehnoloogia edukuse tõukejõuks; toonitab, et mis tahes 

tulevaste seadusandlike muudatuste eesmärk peaks olema toetada tarbijaid niisuguses 

ümberkujundusprotsessis;  

16. võtab teadmiseks komisjoni poolt finantsteenuste standardite harmoneerimise valdkonnas 

tehtud töö, kuid rõhutab samal ajal, et tulevasel mis tahes standardite kehtestamisel tuleb 

arvesse võtta innovatsiooni ja uute turule sisenemiste alast potentsiaali; nõuab tungivalt, et 

komisjon toetaks jõupingutusi, mida tehakse finantstehnoloogia ühtsete, avatud ja 

koostalitlusstandardite kindlaksmääramiseks; 

17. tunnistab, et finantstehnoloogia osutab innovatsioonile, mis tekib finants- ja 

tehnoloogiavaldkonna ristteedel; 

18. tuletab meelde, et finantstehnoloogia hõlmab ka reguleerimistehnoloogiat ja 

kindlustustehnoloogiat; rõhutab, et tehnoloogiat tuleks kasutada selleks, et võimaldada 

paremat ja tõhusamat avaliku sektori asutuste poolset järelevalvet; võtab teadmiseks kasu, 

mida reguleerimistehnoloogia toob reguleerimisprotsesside parandamise ja finantsteenuste 

tarbijate kaitse valdkonnas; ergutab riiklikke reguleerivaid asutusi kaaluma tulevasi 

edasiarendusi nõuetele vastavuse tehnoloogiates, kui neid peetakse vajalikuks; 

19. märgib vajadust edendada tarbijate ja muude osaliste digi- ja finantsharidust kogu ELis; 

rõhutab, kui tähtsad on piisavad pädevused ja uued digitaaloskused, ning ergutab 

komisjoni, liikmesriike ja finantstehnoloogia tööstust võimaldama elukestvat õpet ja 

koolitust ning oskuste arendamist, sest need on keskse tähtsusega nõuded selleks, et 

võimaldada võimalikult paljudele isikutele täielikku juurdepääsu finantsteenustele ja 

finantstehnoloogia vahenditele; 

20. märgib robotfinantsnõustajate arvu kasvu ja tunneb selle üle heameelt, sest see võib 

vähendada tarbijate jaoks turuinvesteeringutele juurdepääsul esinevaid tõkkeid; 

21. kutsub komisjoni üles jälgima finantssektoris algoritmide ulatuslikuma kasutamise alast 

arengut; palub komisjonil ja Euroopa järelevalveasutustel uurida algoritmides esineda 

võivaid vigu ja kõrvalekaldeid; rõhutab, et vea või diskrimineerimisega seotud 

mureküsimuse tekkimise korral tuleks automatiseeritud finantstehnoloogia teenuste kaudu 

tehtud otsuste suhtes kohaldada kaebuste lahendamise ja läbivaatamise protsessi ning 

asjakohast parandust; 

22. tunnistab, et regulatiivne nn liivakastistamine (sandboxing) võib tuua kasu, võimaldades 

kasvufirmadel ja finantsäriühingutel testida finantstehnoloogia tooteid reaalses 

keskkonnas; ergutab vahetama liivakastistamisega seotud regulatiivsetest algatustest 

õpitavaid parimaid tavasid; on arvamusel, et ergutada võiks sarnase lähenemisviisi 

kasutamist Euroopa tasandil, kuid samal ajal tuleks tagada, et tarbijaid teavitatakse 

niisuguses katseprojektis osalemise korral sellega seotud riskidest ning hoitakse ära 

konkurentsi õõnestavaid tavasid;  

23. rõhutab, et küberjulgeoleku küsimustega tuleb tegeleda kõikide finantstehnoloogia 

algatuste kavandamise etapis ja et võtta tuleb tugevaid kaitsemeetmeid, et kaitsta 

infrastruktuuri küberrünnete eest; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles uurima, kas 

küberriskide vastu suunatud kaitsemeetmed, mis on selles valdkonnas võetud, on piisavad, 

ning kutsub komisjoni, liikmesriike ja finantstehnoloogia tööstust üles tegema 
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tulemuslikku koostööd teabe jagamise abil; 

24. palub, et liikmesriigid tagaksid küberjulgeoleku direktiivi õigeaegse ülevõtmise; tunneb 

heameelt küberjulgeoleku valdkonna uue avaliku ja erasektori partnerluse üle, mille 

käivitas hiljuti komisjon tööstuse osalusel; palub komisjonil töötada välja mitu uut ja 

konkreetset algatust, mille eesmärk on tugevdada selles sektoris finantstehnoloogia 

ettevõtjate, eriti VKEde ja idufirmade vastupanuvõimet küberrünnete suhtes; 

25. palub komisjonil e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalikke usaldusteenuseid käsitlevale 

määrusele (eIDASe määrus) tuginedes hinnata täiendavalt Euroopa e-identimise 

süsteemide raamistikku, et tagada, et nendega hõlbustatakse piiriüleste internetipõhiste 

finantsteenuste osutamist; palub komisjonil ühtlasi kiiremas korras hinnata praeguseid 

regulatiivseid tõkkeid, mis takistavad e-identimise tehnika ulatuslikumat kasutamist; 

26. tunneb heameelt Euroopa Parlamendi raporti üle, milles käsitletakse virtuaalvääringuid, 

ning tuletab meelde hajusandmebaasi tehnoloogia võimalikke hüvesid lisaks 

virtuaalvääringutele; märgib siiski ka virtuaalvääringute ja hajusandmebaasi tehnoloogia 

kiirest levikust tingitud riske; palub komisjonil uurida võimalikke hajusandmebaasi 

tehnoloogia kasutusviise finantstehnoloogia valdkonnas ja muudes digitaalse ühtse turu 

süsteemides ning jälgida ja ennetada eespool mainitud riske; 

27. märgib, et andmete kogumine ja analüüsimine on keskse tähtsusega finantstehnoloogia 

ettevõtjate jaoks, kes soovivad pakkuda tarbijatele sihipäraseid teenuseid, ning märgib nn 

digitaalse/andmete sotsialiseerimise (digital/data onboarding) ulatuslikumat kasutamist 

finantstehnoloogia ettevõtjate poolt; toetab muu hulgas suurandmete kasutamist 

finantstehnoloogia ettevõtjate riskijuhtimises; märgib samal ajal uute makseviisidega 

seotud potentsiaalseid riske, nagu riskid, mis on seotud pettuse, tarbijate andmete 

väärkasutamise, leebete autentimismenetluste või läbipaistvate ja selgete tingimuste 

puudumisega; palub seetõttu komisjonil ja liikmesriikidel tagada piisaval tasemel 

kaitsemeetmed ja tõhusad õiguskaitsevahendid; 

28. kutsub komisjoni üles võtma arvesse nii andmete ulatuslikuma kogumise ja kasutamise 

ning kaugkontrolli suundumusi kui ka nendega seotud riske, pidades eelkõige silmas 

isikuandmete kaitse üldmäärust ja teist makseteenuste direktiivi ning põhimõtet „tunne 

oma klienti“, et tarbijad saaksid parema juurdepääsu piiriülestele finantstehnoloogia 

teenustele; rõhutab, et tuleb võtta andmekaitsemeetmeid ja et tarbijatele tuleks anda 

valikuvõimalus selle osas, kuidas andmeid kasutatakse ja kogutakse, tehes seda kooskõlas 

isikuandmete kaitse üldmäärusega; 

29. rõhutab, kui tähtis on kasutajate andmete ülekantavus, mis peab olema osa 

finantstehnoloogia teenustest, et tagada, et tarbijad ei oleks lukustatult seotud ainult ühe 

teenuseosutaja või tootega; palub komisjonil analüüsida, milliseid eeliseid toob 

finantstehnoloogia äriühingute puhul ulatuslikum juurdepääs rakendusliidesele, mis 

võimaldab pakkuda tarbijatele täiendavaid teenuseid; 

30. märgib, et kõnealuses sektoris minimaalse ühtlustamise ettenägemise korral võib 

finantsalase üleeuroopalise tegevusloa andmine võimaldada finantstehnoloogia teenuste 

pakkumist kogu Euroopas, olles samas allutatud konkreetse liikmesriigi regulatiivsele 

kontrollile. 
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