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 ET 

ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. on rahul tarbijatele suunatud finantsteenuste tegevuskava ja asjaoluga, et selles 

keskendutakse paljudele tähtsatele küsimustele ja algatustele, mida tõsteti esile 

parlamendi raportis jaefinantsteenuseid käsitleva rohelise raamatu kohta ning siseturu- ja 

tarbijakaitsekomisjoni arvamuses, näiteks piiriülesed tehingutasud, autorendi 

hinnakujundus, liikluskindlustus ning elektrooniline identifitseerimine, määrus e-

identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ning algatused, 

millega soovitakse suurendada finantstoodete ja -teenuste läbipaistvust ja võrreldavust ELi 

tasandil; rõhutab, et digiteerimine ja innovatsioon on jaefinantsteenuste turgu muutnud, 

tekkinud on uusi finantstooteid ja ärimudeleid ning uusi osalejaid, nagu uued 

finantstehnoloogia ettevõtted; usub, et need muudatused aitavad parandada tarbijate 

valikuvõimalusi ning toetavad uusi turule tulijaid ja innovatsiooni ning suurendavad 

piiriüleste finantsteenuste kasutamist, suurendades tarbijate usaldust selliste teenuste 

vastu; 

2. tunneb heameelt asjaolu pärast, et tegevuskava abil soovitakse lahendada mitmeid olulisi 

küsimusi ning et selles kehtestatakse mõne valdkonna jaoks selge ajakavaga konkreetsed 

meetmed, mida komisjon peab võtma; 

3. usub, et kapitaliturgude liidu väljakujundamine aitab toetada piiriüleste finantstoodete ja -

teenuste tõeliselt ühtse turu arendamist kogu Euroopa Liidus; 

4. nõustub komisjoniga, et terviklikust õigusraamistikust üksi ei piisa ja äärmiselt oluline on 

õigusaktide täitmise tulemuslik tagamine; märgib, et õigusaktide rakendamine ja eelkõige 

kriisijärgsete õigusaktide rakendamine, mille mõju võib olla nähtav alles mõne aasta 

möödumisel, on oluline samm mitmete kavandatud meetmete puhul; 

5. märgib, et tegevuskava peaks olema üks osa jaefinantsteenuste tuleviku käsitlusest, et 

kõigile sidusrühmadele, sh tarbijad ja finantsturud, läbipaistvust ja kindlustunnet pakkuda; 

6. rõhutab, et tehingute või maksete tegemisel välismaal, sealhulgas vääringu dünaamilise 

konverteerimise puhul, peavad tarbijad olema suutelised valima parima pakkumise ning 

olema teadlikud tasudest ja muudest seotud kuludest; palub komisjonil teha kindlaks ja 

jälgida läbipaistmatuid tavasid, mis tuleks liidus täielikult keelustada, ja vajaduse korral 

nõuda, et tehingu tegemisel oleks tehingu väärtus näidatud nii kohalikus vääringus kui ka 

tarbija päritoluriigi valuutas, ning et eri finantsteenuste pakkujate poolt pakutavad määrad 

oleksid samuti esitatud läbipaistval viisil, mis hõlmab kõiki tasusid mõlemas vääringus, 

ning et lisaks oleks näidatud erasektoris tegutseva osaleja poolt avaldatav neutraalne 

viitemäär, et tarbijad saaksid hõlpsasti kindlaks teha, milline on tehingu reaalne 

maksumus; 

7. on rahul riiklike kaubandustõkete läbivaatamise ja vähendamisega, kuid hoiatab, et selle 

tulemusel ei tohiks alaneda tarbijakaitsestandardid ja see ei tohiks ohustada tarbijaid ning 

et säilitada tuleb finantsstabiilsus; rõhutab, et kõrgetasemeline tarbijakaitse ja tarbijate 

usaldus on jaefinantsteenuste tõelise siseturu arengu seisukohalt keskse tähtsusega; 
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väljendab heameelt komisjoni eesmärgi üle kontrollida, kas kehtivad ELi õigusaktid on 

asjakohased, ja kutsub komisjoni üles toetama ka jaefinantstoodete ülekantavust; 

8. kordab oma seisukohta, et veebipõhised võrdlusvahendid võivad aidata parandada 

mitmesuguste finantstoodete võrreldavust ja aitavad tarbijatel teha teadlikke valikuid, 

näiteks tarbijaorganisatsioonide võrdlusanalüüsi ja digitaalsete lahenduste abil, tingimusel 

et võrdlusvahendid on neutraalsed ja kaasavad ning nendes on täielikult avalikustatud kõik 

asjakohased majanduslikud huvid ja potentsiaalsed huvide konfliktid; on ka seisukohal, et 

võrdlusvahendid peavad keskenduma mitte ainult toodete hinnale, vaid ka nende 

kvaliteedile, pidades silmas, et eri jurisdiktsioonide vahel saab võrrelda ainult sarnaseid 

tooteid/teenuseid; palub komisjonil teha koostööd sidusrühmadega, et parandada 

finantsteenuste veebipõhiste võrdlussaitide kvaliteeti ja usaldusväärsust ning kaaluda 

sidusrühmade algatuse „Key principles for comparison tools“ (võrdlusvahendite kesksed 

põhimõtted), sealhulgas vabatahtlike sertifitseerimissüsteemide kasutuselevõtu ja 

rakendamise jälgimist, ning hinnata vajadust kehtestada kohustuslik sertifitseerimine; 

9. palub komisjonil võtta arvesse Euroopa Parlamendi resolutsiooni finantstehnoloogia ning 

tehnoloogia mõju kohta finantssektori tulevikule1 ning edendada tarbijakaitset, turvalisust, 

uuendustegevust ja ausat konkurentsi ning tagada, et põhimõtet „samad teenused, sama 

risk, samad eeskirjad, sama järelevalve“ kohaldataks kõikidele ettevõtetele, olenemata 

nende tegevusvaldkonnast või asukohast; rõhutab, et finantstehnoloogiat tuleks käsitleda 

kui uut tehnoloogiat, mille kaudu võimaldatakse või tagatakse rahastamine ning mis 

mõjutab kogu finantssektorit ja kõiki selle osasid pangandusest kindlustuse, 

pensionifondide, investeerimisnõustamise, makseteenuste ja turutaristuni; 

10. tuletab meelde, et euroalast väljapoole jäävate piiriüleste maksete teenustasud on jätkuvalt 

kõrged; palub seetõttu komisjonil teha kiiresti ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

16. septembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 924/2009 (piiriüleste maksete kohta ühenduses 

ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2560/2001)2 muutmiseks, et vähendada 

piiriüleste tehingute teenustasusid kõikides liikmesriikides; peab sellega seoses 

kahetsusväärseks, et puudub ühine Euroopa internetipanga maksesüsteem, näiteks kogu 

ELi hõlmav ja Euroopale kuuluv krediit- või deebetkaart; 

11. kutsub komisjoni üles säilitama ausa konkurentsi keskkonda, mis soodustab 

uuendustegevust ja pakub regulatiivset paindlikkust katsetamiseks, tagades samal ajal 

kõrgel tasemel tarbijakaitse ja turvalisuse; 

12. rõhutab e-allkirja ja e-identimise potentsiaali tehingute lihtsustamisel ning kutsub 

komisjoni üles tuginema määrusele e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike 

usaldusteenuste kohta siseturul; rõhutab vajadust arvestades isikutega, kes ei saa või ei 

taha kasutada e-allkirja või e-identimist; pooldab piiriülese e-identimise 

koostalitlusvõimet finantsteenuste sektoris ja nõuab võrdsete võimaluste tagamist kõikides 

liikmesriikides (võimalusel ka Euroopa Majanduspiirkonna riikides ja Šveitsis); kutsub 

komisjoni ka üles kiiresti hindama e-identimise meetodite ees praegu seisvaid 

regulatiivseid takistusi ja rõhutab, et mis tahes algatused peavad olema tehnoloogiliselt 

neutraalsed; 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0211. 
2 ELT L 266, 9.10.2009, lk 11. 
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13. rõhutab küberjulgeoleku tähtsust ning peab kahetsusväärseks, et komisjon ei käsitle 

küberjulgeoleku küsimusi oma tegevuskavas, ning kutsub seetõttu komisjoni üles seda 

tegema oma rakkerühma töö käigus; 

14. rõhutab vajadust säilitada pangakontorid, mis pakuvad olulist avalikku teenust ja on eriti 

kasulikud VKEdele, eakatele ja haavatavatele tarbijatele, kes kasutavad vähem 

tõenäoliselt e-panganduse teenust ja eelistavad vahetut suhtlemist; tunnistab, et filiaalide 

sulgemine halvendab finantstaristut kohalikul tasandil ja võib olla kogukondade jaoks 

väga kahjulik; 

15. juhib tähelepanu tarbijate tarnijavahetamise madalale tasemele enamiku panga- ja 

kahjukindlustustoodete puhul, mis takistab sisenemist piiriülestele jaeturgudele, ning 

julgustab komisjoni seetõttu lihtsustama tarbijate üleminekut soodsamatele 

jaefinantsteenustele ja finantslepingute lõpetamist kogu ELis ning tegema laenud ja muud 

finantstooted piiriüleselt kättesaadavaks; rõhutab piiriüleste kindlustustoodete (nt 

liikluskindlustuse) pakkumise suurt potentsiaali; märgib siiski, et lepingulise vabaduse 

põhimõte võimaldab finantseerimisasutustel otsustada, kellega nad lepingu sõlmivad; 

nõuab tungivalt, et komisjon tunnistaks sellega seoses, kui oluline on kontrollida 

agressiivset laenuandmist ja kiirlaene, mis on põhjustanud haavatavate tarbijate ja VKEde 

ärakasutamise; 

16. tunnistab, et võime hinnata realistlikult ja täpselt teise riigi tarbijatele antavate laenude 

finantsriske on piiriüleste laenude eeltingimus; palub, et komisjon töötaks piiriüleste 

laenude võimalikuks tegemiseks ja soodustamiseks koos finantssektoriga välja 

võrreldavad krediidivõimelisuse hindamise standardid ja kriteeriumid, mis muudavad 

kohalikul tasandil tehtud krediidivõimelisuse hinnangud liikmesriikide vahel 

võrreldavaks; 

17. rõhutab andmete potentsiaali täpsemate ja isiklikumate krediidivõimelisuse hinnangute 

koostamisel; rõhutab andmekaitse ja eraelu puutumatuse tähtsust sel viisil koostatavate 

krediidivõimelisuse hinnangute puhul; rõhutab, et negatiivne krediidireiting ei saa 

põhineda ainult selliste andmete puudumisel ja et krediidivõimelisuse hindamise 

traditsiooniliste viiside poole tuleb pöörduda juhtudel, kui andmed on puudulikud; 

18. nõuab tungivalt, et komisjon tagaks, et Euroopa finantsjärelevalveasutused EBA-le, 

ESMA-le ja EIOPA-le tagatakse asjakohane rahastus ja volitused täita kõiki oma 

reguleerimis- ja järelevalvekohustusi tarbijakaitse huvides. 
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