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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et kuigi nõutakse, et jaefinantsteenuste ELi õigusaktides peetaks silmas 
tarbijakaitse väga kõrgeid standardeid, peavad kõik turukorraldajad – sealhulgas 
tarbijad/investorid – olema täielikult teadlikud finantsturu aluspõhimõttest, et igasugune 
võimalus kõrgema tulu teenimiseks on seotud kõrgema riskiga ning see risk on iga 
toimiva finantsturu lahutamatu osa; rõhutab lisaks, et edaspidi tuleks otsida head 
kompromissi kõrgetasemelise tarbijakaitse ja veatult funktsioneerivate 
siseturumehhanismide vahel; on seisukohal, et komisjon peaks julgustama riiklikke 
algatusi, mis annavad finantsalaseid teadmisi, et kindlustada täpne arusaam riski ja 
kasumi põhimõttest ning finantsinstrumentide eriomadustest;

2. tunnistab, et kuigi praegu on nõudlus jaefinantsturu järele peamiselt omamaine, on 
Internetist ja e-pangandusest saanud oluline vahend nendele tarbijatele, kes soovivad 
tegeleda piiriüleste jaefinantsteenustega; kutsub seetõttu üles kõiki sidusrühmi edendama 
selliste teenuste arendamist, kindlustades samal ajal elektroonilise kirjavahetuse 
turvalisuse, eriti mis puudutab tarbijaid;

3. rõhutab siiski, et unustada ei tohiks ka tarbijaid, kellel puudub juurdepääs nimetatud 
tehnoloogiatele või kellel on neid raske kasutada, näiteks oma vanuse tõttu;

4. on seiskohal, et finantsteenuste alaste õigusaktide lihtsustamine ja tõkete kõrvaldamine 
tarbijate liikuvuselt ei tohiks viia tarbijakaitse madalamatele standarditele liikmesriikides;

5. märgib oma 11. juuli 2007. aasta resolutsiooni valge raamatu: finantsteenuste poliitika 
(2005–2010) kohta1, eelkõige selles antud soovitust luua Euroopa Liidu eelarverida, et 
rahastada finantsturu eriteadmisi tarbija- ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
organisatsioonides;

6. nõustub sellega, et tarbijad, kes soovivad finantsteenuste pakkujat vahetada, peaksid 
saama seda teha vabalt igal ajal minimaalsete õiguslike tõkete ja kuludega, ning 
teenusepakkuja vahetamist reguleerivad lepingutingimused tuleb sõnastada läbipaistvas ja 
lihtsalt mõistetavas keeles ning nendele tuleb selgesõnaliselt tarbija tähelepanu juhtida;

7. on seisukohal, et kuigi tootearendus on olulisel kohal tarbijale kõige sobivamate ja 
konkurentsivõimelisema hinnaga finantstoodete otsingul laiema valiku pakkumisel, 
tuleks kõiki finantstooteid esitleda selgel, objektiivsel ja segadust vältival viisil; nõuab 
tungivalt, et komisjon esitaks ettepanekud reguleerivate nõuete ühtlustamiseks seoses 
võrreldavate jaetoodete turustamise, selle korralduse ning sellest teavitamisega; on lisaks 
sellele seisukohal, et sellised ettepanekud peaksid rajanema Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivis 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid P6_TA(2007)0338.
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kohta1 sätestatud põhimõtetel, näiteks „parim nõuanne” või „tunne oma klienti”;

8. toetab komisjoni finantsteadmiste taseme tõstmise algatust ja mõistab, et selleks on vaja 
teavet, kuid samal ajal tunnistab, et on raske säilitada tasakaalu teabe ülekülluse ja 
tarbijatele pakutava piisava teabe vahel; eelistab teabe kvaliteeti kvantiteedile; palub seega 
komisjonil konsulteerida tarbijaorganisatsioonidega, et kindlaks teha, milline teave on 
tarbijatele õige valiku tegemiseks oluline; rõhutab, et teabe ja nõuande vahel tuleb teha 
selget vahet;

9. rõhutab, et kliendid vajavad finantstoote osas õige valiku tegemisel nii usaldust kui ka 
asjakohaseid teadmisi; rõhutab lisaks sellele, et finantsalaste teadmiste taseme tõstmiseks 
kõikides liikmesriikides on vajalikud kooskõlastatud meetmed riiklikul ja Euroopa 
tasandil;

10. nõuab, et tarbijatel oleks juurdepääs kohtuvälistele alternatiivsetele vaidluste lahendamise 
mehhanismidele, et nad saaksid lahendada jaefinantsteenustega seotud vaidlusi nii 
riiklikul kui ka piiriülesel tasandil; kutsub komisjoni üles edendama alternatiivsete 
vaidluste lahendamise parimaid tavasid;

11. kutsub liikmesriike üles edendama tarbijate teadlikkust ja teadmisi finantsteenuste sektori 
vaidluste kohtuvälise lahendamise Euroopa võrgustiku (FIN-NET) kohta; rõhutab, et FIN-
NET peaks mängima kõikides liikmesriikides keskset rolli avaliku teabe koordineerijana 
seoses juurdepääsuga kaebuste esitamise ja alternatiivsete vaidluste lahendamiste 
mehhanismidele, eelkõige seoses piiriüleste finantsteenustega;

12. tuletab meelde asjaolu, et tavapärane kohtuprotsess jääb oluliseks vaidluste lahendamise 
mehhanismiks; kutsub seega komisjoni üles uurima nõukogu 22. detsembri 2000. aasta 
määruse (EÜ) nr 44/2001 (kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja 
kaubandusasjades)2 mõju piiriülestele jaefinantsteenustele;

13. toetab ühtse lahenduse leidmist Euroopa Liidu tasandil, mis tagaks tagatakse tarbijatele 
võimaluse kasutada tasakaalustatud uusi kollektiivseid õiguskaitsevorme 
jaefinantstoodetega seotud piiriüleste kaebuste lahendamiseks; soovitab hinnata hiljuti 
kehtestatud süsteemide mõju siseriiklikul tasandil;

14. rõhutab vajadust kindlustada juurdepääs finantsteenustele kõigi huvitatud poolte jaoks; 
nõuab seetõttu tungivalt, et finantsteenuste pakkujad pakuksid huvi üles näitavatele 
tarbijatele vähemalt krediidipõhist žiirokontot.

                                               
1 ELT L 145, 30.4.2004, lk 1.
2 EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1.
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