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Muudatusettepanek 1
John Purvis

Resolutsiooni ettepanek
Viies volitus

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse hiljutist otsust 
Mastercardi EMP-siseste mitmepoolsete 
vahendustasude kohta;

– võttes arvesse hiljutist otsust 
Mastercardi EMP-siseste mitmepoolsete 
vahendustasude kohta (COMP 34/579
MasterCard);

Or. en

Muudatusettepanek 2
Antolín Sánchez Presedo

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A a. arvestades jaeteenuseid osutavate 
pankade olulist rolli rahapoliitiliste 
tingimuste vajaduse korral ülekandmisel 
turule, eelkõige VKEdele ja tarbijatele;

Or. es

Muudatusettepanek 3
Sahra Wagenknecht

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B a. arvestades, et juurdepääs põhilistele 
pangateenustele on sotsiaalne õigus ja et 
EL ning iga liikmesriik peab tagama, et 
igaüks oleks suuteline konto avama;

Or. de
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Muudatusettepanek 4
Ieke van den Burg

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades tarbijapoliitika ühtlustamise
puudumist ELis ja finantstoodetele omast 
keerukust;

D. arvestades tarbijapoliitika 
ühtlustamisega seotud raskusi ELis ja 
finantstoodetele omast keerukust;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Sahra Wagenknecht

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades ELi konkurentsipoliitika 
tähtsust siseturu väljakujundamise ja 
kõikidele osalejatele võrdsete võimaluste 
nõuetekohase toimimise jaoks;

E. arvestades, et ELi konkurentsipoliitika 
ülesanne peaks olema vastu seista 
liikmesriikide pangandussektorite ja 
maksete arveldamise teenuste osutajate 
praegustele koondumissuundumustele;

Or. de

Muudatusettepanek 6
Antolín Sánchez Presedo

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E a. arvestades, et jaepangandussektori 
finantsüksuste (pangad, hoiupangad, 
ühistud jne) õiguslike mudelite ja 
ärieesmärkide mitmekesisus on Euroopa 
majanduse peamine vara, mis rikastab 
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sektorit, vastab turu pluralistlikule 
struktuurile ja aitab suurendada 
konkurentsi siseturul;

Or. es

Muudatusettepanek 7
John Purvis

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades vajadust tasakaalustada 
kõrgetasemeline tarbijakaitse ühtse turu 
nõuetekohase toimimisega,

F. arvestades vajadust tasakaalustada 
tarbijakaitse ja ühtse turu nõuetekohane
toimimine,

Or. en

Muudatusettepanek 8
Antolín Sánchez Presedo

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. toetab komisjoni integreeritud 
lähenemisviisi, mis hõlmab siseturu 
poliitikavaldkondade toetamist sihipäraste 
sektoriuuringutega; avaldab sellest 
hoolimata kahetsust kõnealuse 
sektoriuuringu ajastamise üle ja julgustab 
komisjoni oma tööd jätkama, kui kapitali 
adekvaatsust käsitlev direktiiv, Euroopa 
ühtset euromakseala (SEPA) käsitlev 
direktiiv, makseteenuseid käsitlev direktiiv 
ja tarbijakrediidi direktiiv on näidanud oma 
mõju tegelikkuses;

1. toetab komisjoni integreeritud 
lähenemisviisi, mis hõlmab siseturu 
poliitikavaldkondade toetamist sihipäraste 
sektoriuuringutega; avaldab sellest 
hoolimata kahetsust selle üle, et ei ole 
uuritud, kuidas rahapoliitilised 
tingimused jaeturule üle kantakse, ning 
kõnelause sektoriuuringu ajastamise üle ja 
julgustab komisjoni oma tööd jätkama, kui 
kapitali adekvaatsust käsitlev direktiiv, 
Euroopa ühtset euromakseala (SEPA) 
käsitlev direktiiv, makseteenuseid käsitlev 
direktiiv ja tarbijakrediidi direktiiv on 
näidanud oma mõju tegelikkuses;

Or. es
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Muudatusettepanek 9
Othmar Karas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. avaldab kahetsust selle üle, et komisjoni 
uuringus ei võeta piisavalt arvesse rangelt 
reguleeritud pangandussektori eripära ja 
kultuuri, tarbimisharjumuste ja keelte 
tähtsust finantstoodete osas tehtavates 
tarbijavalikutes;

2. avaldab kahetsust selle üle, et komisjoni 
uuringus ei võeta piisavalt arvesse rangelt 
reguleeritud pangandussektori eripära ja 
kultuuri, tarbimisharjumuste ja keelte 
tähtsust finantstoodete osas tehtavates 
tarbijavalikutes; tunneb lisaks muret selle 
pärast, et komisjoni turuintegratsiooni 
hindamine rajaneb liiga vähestel 
majandusnäitajatel ja ei pruugi seega 
kajastada täiel määral dünaamiliselt 
areneva ja konkurentsivõimelise 
jaepangandussektori omadusi;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Andrea Losco

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. avaldab kahetsust selle üle, et komisjoni 
uuringus ei võeta piisavalt arvesse rangelt 
reguleeritud pangandussektori eripära ja 
kultuuri, tarbimisharjumuste ja keelte 
tähtsust finantstoodete osas tehtavates 
tarbijavalikutes;

2. avaldab kahetsust selle üle, et komisjoni 
uuringus ei võeta piisavalt arvesse asjaolu, 
et tarbijate liikuvuse puudumine Euroopa 
Liidus ei tähenda alati konkurentsivõime 
madalamat taset, vaid et selle määravad 
sageli teised tegurid, näiteks rangelt 
reguleeritud pangandussektori eripära, 
kultuuri, tarbimisharjumuste ja keelte 
tähtsus finantstoodete osas tehtavates 
tarbijavalikutes ja pikaajaline 
usaldussuhe, mis sageli panga ja kliendi 
vahel tekib, eelkõige ELi äärealade 
kontekstis;
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Or. it

Muudatusettepanek 11
Ieke van den Burg

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. avaldab kahetsust selle üle, et komisjoni 
uuringus ei võeta piisavalt arvesse rangelt 
reguleeritud pangandussektori eripära ja 
kultuuri, tarbimisharjumuste ja keelte 
tähtsust finantstoodete osas tehtavates 
tarbijavalikutes;

2. avaldab kahetsust selle üle, et komisjoni 
uuringus ei võeta piisavalt arvesse rangelt 
reguleeritud pangandussektori eripära ja 
kultuuri, tarbimisharjumuste ja keelte 
tähtsust finantstoodete osas tehtavates 
tarbijavalikutes ja nende kaitsmises;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Harald Ettl

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et konkurentsipoliitika 
on siseturu väljakujundamise võimas 
vahend, kuid et püüdlemine suurema 
konkurentsi poole ei tohiks tuua kaasa 
nõrgemat riski maandamist 
pangandussektoris ega ohustada maailma 
majanduse eriti olulise ja strateegilise 
sektori stabiilsust; rõhutab, et tarbijate 
usaldus on finantsteenuste edasise arengu 
jaoks hädavajalik;

3. tuletab meelde, et konkurentsipoliitika 
on siseturu väljakujundamise võimas 
vahend, kuid et püüdlemine suurema 
konkurentsi poole ei tohiks tuua kaasa 
nõrgemat riski maandamist 
pangandussektoris ega ohustada maailma 
majanduse eriti olulise ja strateegilise 
sektori stabiilsust; rõhutab, et tarbijate 
usaldus on finantsteenuste edasise arengu 
jaoks hädavajalik ja et tarbijate kui 
turuosaliste rolli tugevdamiseks on vajalik 
tarbijate finantsteenustealase teavitamise 
edendamine;

Or. de
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Muudatusettepanek 13
John Purvis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et konkurentsipoliitika 
on siseturu väljakujundamise võimas 
vahend, kuid et püüdlemine suurema 
konkurentsi poole ei tohiks tuua kaasa 
nõrgemat riski maandamist 
pangandussektoris ega ohustada maailma 
majanduse eriti olulise ja strateegilise 
sektori stabiilsust; rõhutab, et tarbijate 
usaldus on finantsteenuste edasise arengu 
jaoks hädavajalikud;

3. tuletab meelde, et konkurentsipoliitika 
on siseturu väljakujundamise võimas 
vahend, kuid et püüdlemine suurema 
konkurentsi poole ei tohiks tuua kaasa 
nõrgemat riski maandamist 
pangandussektoris ega ohustada maailma 
majanduse eriti olulise ja strateegilise 
sektori stabiilsust; rõhutab, et turu ja 
tarbijate usaldus on mõlemad 
finantsteenuste edasise arengu jaoks 
hädavajalikud;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Andrea Losco

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. juhib tähelepanu sellele, et väga 
killustatud reguleeriv raamistik on 
takistuseks pangandusteenuste piiriülese 
osutamise arengule; toetab seepärast 
komisjoni algatust avada uuesti Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 
2002. aasta direktiivi 2002/65/EÜ (milles 
käsitletakse tarbijale suunatud 
finantsteenuste kaugturustust)1,
läbivaatamine, mis peab sisaldama ka 
elektroonilist kaubandust käsitleva 
direktiivi2 ja elektroonilisi allkirju 

                                               
1 EÜT L 271, 09.10.2002, lk 16, viimati muudetud direktiiviga 2007/64/EÜ (ELT L 319, 05.12.2007, lk 1).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste 
teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 
kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.07.2000, lk 1).
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käsitleva direktiivi1 läbivaatamist, et 
võimaldada neil tõhusalt oma 
kindlaksmääratud eesmärke saavutada;

Or. it

Muudatusettepanek 15
Andrea Losco

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. on arvamusel, et isegi 
rahapesuvastaste õigusaktide 
rakendamine võib kujutada endast 
takistust klientide liikuvusele seoses 
näiteks piiriüleste jooksevkontode 
avamisega, arvestades erinevaid 
isikusamasuse tuvastamise ja 
kontrollimise nõudeid, mida pangad 
peavad täitma; kutsub komisjoni üles 
hindama rahapesuvastastes õigusaktides 
sätestatud eeskirjade mõju klientide 
liikuvusele;

Or. it

Muudatusettepanek 16
Margarita Starkevičiūtė

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. palub komisjonil avaldada 

                                                                                                                                                  
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 1999. aasta direktiivi 1999/93/EÜ elektroonilisi 
allkirju käsitleva ühenduse raamistiku kohta (EÜT L 13, 19.01.2000, lk 12).
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sektoriuuringu andmed täies mahus, 
sealhulgas konkreetsete finantsasutuste 
tegevusele omistatud eraldi näitajad, 
hõlbustades nõnda tõhusat vastastikust 
survet, mis võib tuua kaasa tarbijate 
kulude vähendamise;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Sahra Wagenknecht

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. juhib tähelepanu, et sotsiaalse 
suunitlusega või liikmetele orienteeritud 
finantsasutused annavad sotsiaalsesse 
Euroopasse ja finantsturu stabiilsusesse 
hädavajaliku panuse; on arvamusel, et 
üksikute hoiu- ja ühistupankade vaheline 
koostöö konkurentsi ei piira, kuid et 
konkurentsi edendab avalik-õiguslike ja 
ühistupanganduse kontsernide 
olemasolu; on arvamusel, et Euroopa 
konkurentsipoliitika ei tohi olla otseselt 
ega kaudselt diskrimineeriv sotsiaalsema 
suunitlusega finantsasutuste ärimudeli 
suhtes;

Or. de

Muudatusettepanek 18
Wolf Klinz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. palub komisjonil töötada tarbijate 
liikuvuse hõlbustamisega, et tarbijad 
saaksid ettevõtjat valida, tugevdades nõnda 

4. palub komisjonil töötada tarbijate 
liikuvuse hõlbustamisega, et tarbijad 
saaksid ettevõtjat valida, tugevdades nõnda 
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ettevõtjate vahelist tervet konkurentsi;
soovib näha, et tagatakse teenuste 
jätkuvus isegi kehtiva konto sulgemise või
teenuseosutaja vahetamise korral, ja 
vältida igasugust teenuste dubleerimist; 

ettevõtjate vahelist tervet konkurentsi; 
soovib näha teenuseosutaja vahetamise 
korral tõrgeteta teenuseosutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Othmar Karas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. palub komisjonil töötada tarbijate 
liikuvuse hõlbustamisega, et tarbijad 
saaksid ettevõtjat valida, tugevdades nõnda 
ettevõtjate vahelist tervet konkurentsi; 
soovib näha, et tagatakse teenuste jätkuvus 
isegi kehtiva konto sulgemise või 
teenuseosutaja vahetamise korral, ja 
vältida igasugust teenuste dubleerimist;

4. palub komisjonil töötada vajaduse 
korral tarbijate liikuvuse hõlbustamisega, 
et tarbijad saaksid ettevõtjat valida, 
tugevdades nõnda ettevõtjate vahelist 
tervet konkurentsi; soovib näha, et 
tagatakse teenuste jätkuvus kogu 
ajavahemikuks, mille kestel teenuste 
vahetamist pakutakse, isegi kehtiva konto 
sulgemise või teenuseosutaja vahetamise 
korral;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Andreas Schwab

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. palub komisjonil töötada tarbijate 
liikuvuse hõlbustamisega, et tarbijad 
saaksid ettevõtjat valida, tugevdades nõnda 
ettevõtjate vahelist tervet konkurentsi; 
soovib näha, et tagatakse teenuste jätkuvus 
isegi kehtiva konto sulgemise või 
teenuseosutaja vahetamise korral, ja 
vältida igasugust teenuste dubleerimist; 

4. palub komisjonil töötada tarbijate 
liikuvuse hõlbustamisega, et tarbijad 
saaksid ettevõtjat valida, tugevdades nõnda 
ettevõtjate vahelist tervet konkurentsi; 
soovib näha, et võimalikult suures 
ulatuses tagatakse teenuste jätkuvus isegi 
kehtiva konto vahetamise või 
teenuseosutaja vahetamise korral;
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Or. en

Muudatusettepanek 21
John Purvis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. palub komisjonil töötada tarbijate 
liikuvuse hõlbustamisega, et tarbijad 
saaksid ettevõtjat valida, tugevdades nõnda 
ettevõtjate vahelist tervet konkurentsi; 
soovib näha, et tagatakse teenuste jätkuvus 
isegi kehtiva konto sulgemise või 
teenuseosutaja vahetamise korral, ja vältida 
igasugust teenuste dubleerimist;

4. palub komisjonil jälgida liikmesriikide 
edusamme tarbijate liikuvuse 
hõlbustamisel, et tarbijad saaksid 
kergemini ettevõtjat vahetada, tugevdades 
nõnda ettevõtjate vahelist tervet 
konkurentsi; soovib näha, et tagatakse 
teenuste jätkuvus isegi kehtiva konto 
sulgemise või teenuseosutaja vahetamise 
korral, ja vältida igasugust teenuste 
dubleerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Harald Ettl

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. nõuab tungivalt, et finantsteenuste 
osutamist käsitlevate õigusnormide 
lihtsustamine ja tarbijate liikuvuselt 
tõkete likvideerimine ei viiks tarbijakaitse 
madalama tasemeni liikmesriikides;

Or. de
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Muudatusettepanek 23
Othmar Karas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. soovitab madalaid või olematuid
sulgemiskulusid, et toetada liikuvust ja 
konkurentsi; palub komisjonil määratleda 
konto vahetamise kiire ja tõhusa korra hea 
tava, võttes arvesse nii menetluse kestust 
kui ka sellega seotud kulusid; on 
arvamusel, et kehtivate kontode 
vahetamine ei tohiks tekitada tarbijatele 
mingisugust kahju; on igasuguste 
lepinguliste sidemete vastu, mis takistavad 
tarbijate liikuvust;

5. soovitab vaid põhjendatud
sulgemiskulusid, et toetada liikuvust ja 
konkurentsi; palub komisjonil viia enne 
konto vahetamise kiire ja tõhusa korra hea 
tava määratlemist läbi süvaanalüüsi, mis 
sisaldab olemasolevate riigisiseste 
seadustike ja tavade kulusid ning tulusid; 
on arvamusel, et kehtivate kontode 
vahetamine ei tohiks tekitada tarbijatele 
mingisugust kahju; on igasuguste 
lepinguliste sidemete vastu, mis takistavad 
tarbijate liikuvust;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Gianni Pittella

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. soovitab madalaid või olematuid 
sulgemiskulusid, et toetada liikuvust ja 
konkurentsi; palub komisjonil määratleda
konto vahetamise kiire ja tõhusa korra hea 
tava, võttes arvesse nii menetluse kestust 
kui ka sellega seotud kulusid; on 
arvamusel, et kehtivate kontode 
vahetamine ei tohiks tekitada tarbijatele 
mingisugust kahju; on igasuguste 
lepinguliste sidemete vastu, mis takistavad 
tarbijate liikuvust;

5. soovitab madalaid või olematuid 
sulgemiskulusid, et toetada liikuvust ja 
konkurentsi; julgustab sektori ettevõtjaid 
määratlema riigisisesel tasandil konto 
vahetamise kiire ja tõhusa korra head 
tavad, võttes arvesse nii olemasolevaid 
häid tavasid kui ka menetluse kestust ja
sellega seotud kulusid; on arvamusel, et 
kehtivate kontode vahetamine ei tohiks 
tekitada tarbijatele mingisugust kahju; on 
igasuguste lepinguliste sidemete vastu, mis 
takistavad tarbijate liikuvust;

Or. it
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Muudatusettepanek 25
John Purvis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. soovitab madalaid või olematuid 
sulgemiskulusid, et toetada liikuvust ja 
konkurentsi; palub komisjonil määratleda
konto vahetamise kiire ja tõhusa korra hea
tava, võttes arvesse nii menetluse kestust 
kui ka sellega seotud kulusid; on 
arvamusel, et kehtivate kontode 
vahetamine ei tohiks tekitada tarbijatele 
mingisugust kahju; on igasuguste 
lepinguliste sidemete vastu, mis takistavad 
tarbijate liikuvust;

5. soovitab madalaid või olematuid 
sulgemiskulusid, et toetada liikuvust ja 
konkurentsi; kutsub ELi 
pangandustööstust arenema ja palub 
komisjonil jälgida ning levitada konto 
vahetamise kiire ja tõhusa korra head tava, 
võttes arvesse nii menetluse kestust kui ka 
sellega seotud kulusid; on arvamusel, et 
kehtivate kontode vahetamine ei tohiks 
tekitada tarbijatele mingisugust kahju; on 
igasuguste lepinguliste sidemete vastu, mis 
takistavad tarbijate liikuvust;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Wolf Klinz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. soovitab madalaid või olematuid 
sulgemiskulusid, et toetada liikuvust ja 
konkurentsi; palub komisjonil määratleda
konto vahetamise kiire ja tõhusa korra hea 
tava, võttes arvesse nii menetluse kestust 
kui ka sellega seotud kulusid; on 
arvamusel, et kehtivate kontode 
vahetamine ei tohiks tekitada tarbijatele 
mingisugust kahju; on igasuguste 
lepinguliste sidemete vastu, mis takistavad 
tarbijate liikuvust;

5. soovitab madalaid või olematuid 
sulgemiskulusid, et toetada liikuvust ja 
konkurentsi; julgustab majandusharu
konto vahetamise kiire ja tõhusa korra hea 
tava tagamist, võttes arvesse nii menetluse 
kestust kui ka sellega seotud kulusid; on 
arvamusel, et kehtivate kontode 
vahetamine ei tohiks tekitada tarbijatele 
mingisugust kahju; on igasuguste 
lepinguliste sidemete vastu, mis takistavad 
tarbijate liikuvust;

Or. en
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Muudatusettepanek 27
Cornelis Visser

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. soovitab madalaid või olematuid 
sulgemiskulusid, et toetada liikuvust ja 
konkurentsi; palub komisjonil määratleda
konto vahetamise kiire ja tõhusa korra hea 
tava, võttes arvesse nii menetluse kestust 
kui ka sellega seotud kulusid; on 
arvamusel, et kehtivate kontode 
vahetamine ei tohiks tekitada tarbijatele 
mingisugust kahju; on igasuguste 
lepinguliste sidemete vastu, mis takistavad 
tarbijate liikuvust;

5. soovitab madalaid või olematuid 
sulgemiskulusid, et toetada liikuvust ja 
konkurentsi; soovitab konto vahetamise 
kiiret ja tõhusat korda, võttes arvesse nii 
menetluse kestust kui ka sellega seotud 
kulusid; on arvamusel, et kehtivate kontode 
vahetamine ei tohiks tekitada tarbijatele 
mingisugust kahju; on igasuguste 
lepinguliste sidemete vastu, mis takistavad 
tarbijate liikuvust;

Or. nl

Muudatusettepanek 28
Othmar Karas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et seoses toodete 
seosmüügiga tuleb teha selget vahet ühelt
poolt toodete kombinatsiooni vahel, mis 
on soodne nii kliendile kui ka pangale ja 
ühine kõikidele majandusharudele, ning 
teiselt poolt ebaausat konkurentsi 
põhjustavate tavade vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Sahra Wagenknecht

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. kutsub komisjoni üles viima läbi 
uuring põhilistele finantsteenustele 
juurdepääsu kohta Euroopa Liidus ja 
arendama head tava seoses kontodega 
varustamise taseme parandamise ja 
kontodeta inimeste probleemi 
lahendamisega; 

Or. de

Muudatusettepanek 30
Gianni Pittella

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. on arvamusel, et tarbijatele antav teave 
on hädavajalik, kuid ei ole piisav
pankadevahelise konkurentsi tagamiseks; 
nõuab parema kvaliteediga ja loetavamat 
teavet; on arvamusel, et praegu on 
tarbijatel seda keeruline ja kulukas saada;

6. on arvamusel, et tarbijatele antav teave 
on oluline pankadevahelise konkurentsi 
tagamiseks; nõuab parema kvaliteediga ja 
loetavamat ning seega tarbijatele 
tegelikult kättesaadavat teavet; on 
arvamusel, et praegu on tarbijatel seda 
teavet keeruline ja kulukas saada; nõuab 
selliste finantsalase hariduse 
programmide arendamist, mille eesmärk 
on tõsta tarbijate teadlikkust seoses nende 
raha haldamise võimalustega;

Or. it

Muudatusettepanek 31
Othmar Karas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. on arvamusel, et tarbijatele antav teave 
on hädavajalik, kuid ei ole piisav 

6. on arvamusel, et tarbijatele antav teave 
on hädavajalik, kuid ei ole piisav 
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pankadevahelise konkurentsi tagamiseks; 
nõuab parema kvaliteediga ja loetavamat 
teavet; on arvamusel, et praegu on 
tarbijatel seda keeruline ja kulukas saada;

pankadevahelise konkurentsi tagamiseks; 
nõuab parema kvaliteediga ja loetavamat 
teavet; on arvamusel, et praegu on 
tarbijatel mõnes liikmesriigis seda teavet
keeruline saada;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Andrea Losco

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. on arvamusel, et tarbijatele antav teave 
on hädavajalik, kuid ei ole piisav 
pankadevahelise konkurentsi tagamiseks; 
nõuab parema kvaliteediga ja loetavamat 
teavet; on arvamusel, et praegu on 
tarbijatel seda keeruline ja kulukas saada;

6. on arvamusel, et tarbijatele antav teave 
on hädavajalik, kuid ei ole piisav 
pankadevahelise konkurentsi tagamiseks; 
nõuab parema kvaliteediga ja loetavamat 
teavet; on arvamusel, et praegu on 
tarbijatel seda raske saada;

Or. it

Muudatusettepanek 33
Cornelis Visser

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. on arvamusel, et tarbijatele antav teave 
on hädavajalik, kuid ei ole piisav 
pankadevahelise konkurentsi tagamiseks; 
nõuab parema kvaliteediga ja loetavamat 
teavet; on arvamusel, et praegu on 
tarbijatel seda keeruline ja kulukas saada;

6. on arvamusel, et tarbijatele antav teave 
on hädavajalik, kuid ei ole piisav 
pankadevahelise konkurentsi tagamiseks; 
nõuab parema kvaliteediga ja loetavamat ja 
sisutihedamat teavet; on arvamusel, et 
praegu on tarbijatel seda keeruline ja 
kulukas saada;

Or. nl
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Muudatusettepanek 34
Alexander Radwan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. toetab komisjoni ja finantsteenuste 
tööstuse jõupingutusi tarbijate teadmiste 
taseme tõstmiseks finantsteenuste toodete 
kohta ja haridusprogrammide 
läbiviimiseks kõnealuses valdkonnas, 
kuna finantsteenuste toodete pakkujate 
antavast teabest peavad kliendid ka aru 
saama ja seda kasutama;

Or. de

Muudatusettepanek 35
Othmar Karas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. tunnistab, et liigse teabetulva 
ärahoidmise ja tarbijate piisava teabega 
varustamise vahel on pingelisus; eelistab 
teabe kvantiteedile kvaliteeti; palub 
seepärast komisjonil kutsuda 
tarbijaorganisatsioone üles määratlema, 
millist teavet nad peavad vajalikuks, et 
võimaldada tarbijatel sobivaid valikuid 
teha; 

Or. en

Muudatusettepanek 36
Margarita Starkevičiūtė

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. jaefinantsasutustel lubatakse anda 
või saada teatavaid ergutusvahendeid 
ainult teatavatel tingimustel – tingimusel, 
et need avalikustatakse või antakse 
kliendile või et klient neid annab või et 
need antakse kliendi esindajale või et 
kliendi esindaja neid annab;

Or. en

Muudatusettepanek 37
John Purvis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. palub komisjonil töötada selle kallal, et
pangad täidaksid oma kohustust anda 
tarbijatele enne konto avamist üks 
dokument, milles on võetud kokku kõiki 
kulusid, sealhulgas sulgemiskulusid, 
puudutavad üksikasjad;

7. palub komisjonil võtta arvesse 
olemasolevaid riiklikke isereguleerivaid 
sätteid siis, kui nad käsitlevad pankade
kohustusi anda tarbijatele enne konto 
avamist üks dokument, milles on võetud 
kokku kõik kulud, sealhulgas 
sulgemiskulud;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Othmar Karas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. palub komisjonil töötada selle kallal, et
pangad täidaksid oma kohustust anda
tarbijatele enne konto avamist üks 
dokument, milles on võetud kokku kõiki 
kulusid, sealhulgas sulgemiskulusid,
puudutavad üksikasjad;

7. palub komisjonil julgustada pankasid
andma tarbijatele enne konto avamist üks,
selgelt sätestatud dokument, milles on 
võetud kokku kõiki kulusid puudutavad 
üksikasjad;
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Or. en

Muudatusettepanek 39
Sharon Bowles

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. palub komisjonil töötada selle kallal, et 
pangad täidaksid oma kohustust anda 
tarbijatele enne konto avamist üks 
dokument, milles on võetud kokku kõiki 
kulusid, sealhulgas sulgemiskulusid,
puudutavad üksikasjad;

7. palub komisjonil töötada selle kallal, et 
pangad täidaksid oma kohustusi anda 
tarbijatele enne konto avamist kokkuvõtva 
andmekogumi, milles on esitatud 
üksikasjalikult kõik kulud, sealhulgas 
sulgemiskulud;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Cornelis Visser

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. palub komisjonil töötada selle kallal, et 
pangad täidaksid oma kohustust anda 
tarbijatele enne konto avamist üks 
dokument, milles on võetud kokku kõiki 
kulusid, sealhulgas sulgemiskulusid,
puudutavad üksikasjad;

7. palub komisjonil töötada selle kallal, et 
pangad täidaksid oma kohustust anda 
tarbijatele enne konto avamist A4 
formaadis paberileht, millel on võetud 
kokku kõik kulud, sealhulgas 
sulgemiskulud;

Or. nl

Muudatusettepanek 41
Cornelis Visser

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. soovitab luua ühtse Euroopa prospekti 
teenuseosutajatele, milles kirjeldataks 
nende põhitooteid, seotud kulusid ja 
tingimusi, et võimaldada lihtsat ja 
läbipaistvat võrdlust, mida seotud tooted 
hetkel ei võimalda; soovitab sõltumatu 
Euroopa vastutava töötleja ameti loomist, 
tagamaks esitatud teabe kvaliteeti, ning 
samuti üleeuroopalise uurimissüsteemi 
loomist, et võimaldada lihtsat ja tasuta 
piiriülest võrdlust;

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 42
John Purvis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. soovitab luua ühtse Euroopa prospekti 
teenuseosutajatele, milles kirjeldataks 
nende põhitooteid, seotud kulusid ja 
tingimusi, et võimaldada lihtsat ja 
läbipaistvat võrdlust, mida seotud tooted 
hetkel ei võimalda; soovitab sõltumatu 
Euroopa vastutava töötleja ameti loomist, 
tagamaks esitatud teabe kvaliteeti, ning 
samuti üleeuroopalise uurimissüsteemi 
loomist, et võimaldada lihtsat ja tasuta 
piiriülest võrdlust;

8. tervitab komisjoni uuringut 
jaeinvesteerimistoodete reguleeriva 
raamistiku kohta ja usub, et see toob 
kaasa kulude, riskide ja tingimuste 
parema avalikustamise ning pakub 
sealjuures kasulikke piiriüleseid võrdlusi;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Othmar Karas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8



PE402.858v02-00 22/44 AM\715519ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. soovitab luua ühtse Euroopa prospekti
teenuseosutajatele, milles kirjeldataks
nende põhitooteid, seotud kulusid ja 
tingimusi, et võimaldada lihtsat ja 
läbipaistvat võrdlust, mida seotud tooted 
hetkel ei võimalda; soovitab sõltumatu 
Euroopa vastutava töötleja ameti loomist, 
tagamaks esitatud teabe kvaliteeti, ning 
samuti üleeuroopalise uurimissüsteemi 
loomist, et võimaldada lihtsat ja tasuta 
piiriülest võrdlust;

8. soovitab luua vabatahtliku ühtse 
Euroopa standardi tarnija poolt kliendile 
teabe andmiseks oma põhitoodete, seotud 
kulude ja tingimuste kohta, et võimaldada 
lihtsat ja läbipaistvat võrdlust, mida seotud 
tooted hetkel ei võimalda;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Wolf Klinz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. soovitab luua ühtse Euroopa prospekti 
teenuseosutajatele, milles kirjeldataks
nende põhitooteid, seotud kulusid ja 
tingimusi, et võimaldada lihtsat ja 
läbipaistvat võrdlust, mida seotud tooted 
hetkel ei võimalda; soovitab sõltumatu 
Euroopa vastutava töötleja ameti loomist, 
tagamaks esitatud teabe kvaliteeti, ning 
samuti üleeuroopalise uurimissüsteemi 
loomist, et võimaldada lihtsat ja tasuta 
piiriülest võrdlust;

8. soovitab luua ühtse Euroopa standardi 
tarnija poolt kliendile teabe andmiseks
oma põhitoodete, seotud kulude ja 
tingimuste kohta, et võimaldada lihtsat ja 
läbipaistvat võrdlust;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Margarita Starkevičiūtė

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. soovitab luua ühtse Euroopa prospekti 
teenuseosutajatele, milles kirjeldataks 
nende põhitooteid, seotud kulusid ja 
tingimusi, et võimaldada lihtsat ja 
läbipaistvat võrdlust, mida seotud tooted 
hetkel ei võimalda; soovitab sõltumatu 
Euroopa vastutava töötleja ameti loomist, 
tagamaks esitatud teabe kvaliteeti, ning 
samuti üleeuroopalise uurimissüsteemi 
loomist, et võimaldada lihtsat ja tasuta 
piiriülest võrdlust;

8. soovitab luua ühtse Euroopa prospekti 
teenuseosutajatele, milles kirjeldataks 
nende põhitooteid, seotud kulusid ja 
tingimusi, et võimaldada lihtsat ja 
läbipaistvat võrdlust, mida seotud tooted 
hetkel ei võimalda; nõuab 
jaefinantstoodete väärtusahela kulude 
avalikustamist, et tagada konkurentsi osas 
võrdsed võimalused; palub liikmesriikidel 
kaaluda sõltumatu finantsteenuste eest 
vastutava riikliku ombudsmani 
institutsiooni loomist;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Andreas Schwab

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. soovitab luua ühtse Euroopa prospekti 
teenuseosutajatele, milles kirjeldataks 
nende põhitooteid, seotud kulusid ja 
tingimusi, et võimaldada lihtsat ja 
läbipaistvat võrdlust, mida seotud tooted 
hetkel ei võimalda; soovitab sõltumatu 
Euroopa vastutava töötleja ameti loomist, 
tagamaks esitatud teabe kvaliteeti, ning 
samuti üleeuroopalise uurimissüsteemi 
loomist, et võimaldada lihtsat ja tasuta 
piiriülest võrdlust;

8. soovitab luua ühtse Euroopa prospekti 
teenuseosutajatele, milles kirjeldataks 
nende põhitooteid, seotud kulusid ja 
tingimusi, et võimaldada lihtsat ja 
läbipaistvat võrdlust, kui seotud tooted 
hetkel seda ei võimalda; 

Or. en

Muudatusettepanek 47
Gianni Pittella

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. soovitab luua ühtse Euroopa prospekti 
teenuseosutajatele, milles kirjeldataks 
nende põhitooteid, seotud kulusid ja 
tingimusi, et võimaldada lihtsat ja 
läbipaistvat võrdlust, mida seotud tooted 
hetkel ei võimalda; soovitab sõltumatu 
Euroopa vastutava töötleja ameti loomist, 
tagamaks esitatud teabe kvaliteeti, ning 
samuti üleeuroopalise uurimissüsteemi 
loomist, et võimaldada lihtsat ja tasuta 
piiriülest võrdlust;

8. soovitab luua ühtse Euroopa prospekti, 
mis sisaldaks osa, milles oleksid loetletud 
eri riikide standardsed kuluartiklid, et 
võimaldada lihtsat ja läbipaistvat võrdlust, 
mida seotud tooted hetkel ei võimalda; 
soovitab sõltumatu Euroopa vastutava 
töötleja ameti loomist, tagamaks esitatud 
teabe kvaliteeti, ning samuti Euroopa 
elektroonilise platvormi loomist, mis 
võimaldaks kliendil/kasutajal pääseda 
juurde üksikutele riigisisestele 
võrreldavatele platvormidele;

Or. it

Muudatusettepanek 48
Donata Gottardi

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. tuletab meelde, kui tähtis on 
arendada finantsalast haridust kui 
täiendust piisavale tarbijakaitsele, eriti 
jaepanganduse valdkonnas (nt laenud, 
hüpoteegid, mitmesugused ja ohutud 
säästmised ning investeeringud); kutsub 
liikmesriike ja pangandussektorit üles 
võtma ja koordineerima meetmeid 
kodanike, sealhulgas lapsed, noored, 
töötajad ja pensionärid, seas finantsalase 
kirjaoskuse tõstmiseks eesmärgiga 
tarbijaid harida ja neile suuremaid 
volitusi anda, et võimaldada neil leida 
paremaid, odavamaid ja sobivamaid 
tooteid ja teenuseid ning edendada 
pangandustööstuses konkurentsivõimet, 
kvaliteeti ja innovatsiooni; tuletab meelde, 
et usaldusväärsed investorid võivad anda 
kapitaliturgudele lisalikviidsust;

Or. en
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Muudatusettepanek 49
Othmar Karas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. rõhutab, kui tähtsad on pankadele 
krediidi andmiseks usaldusväärsed 
andmed, mis on kättesaadavad õiglasel ja 
läbipaistval alusel; rõhutab sellest 
hoolimata vajadust kaitsta tarbijate 
isikuandmeid; palub, et komisjon teeks 
ettepanekud andmeregistrite 
koostalitlusvõime jaoks, austades samal 
ajal tarbijate eraelu ja nende õigusi 
andmetele juurdepääsu osas ja nende 
parandamisele;

9. rõhutab, kui tähtsad on pankadele 
krediidi andmiseks usaldusväärsed 
andmed, mis on kättesaadavad õiglasel ja 
läbipaistval alusel; rõhutab sellest 
hoolimata vajadust kaitsta tarbijate 
isikuandmeid ning samuti nende õigusi 
andmetele juurdepääsu osas ja nende 
parandamisele; tervitab komisjoni 
kavatsust luua laenuandmete 
eksperdirühm, et abistada komisjoni 
piisavate meetmete ettevalmistamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Jean-Paul Gauzès

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. rõhutab, kui tähtsad on pankadele 
krediidi andmiseks usaldusväärsed 
andmed, mis on kättesaadavad õiglasel ja 
läbipaistval alusel; rõhutab sellest 
hoolimata vajadust kaitsta tarbijate 
isikuandmeid; palub, et komisjon teeks 
ettepanekud andmeregistrite 
koostalitlusvõime jaoks, austades samal 
ajal tarbijate eraelu ja nende õigusi 
andmetele juurdepääsu osas ja nende 
parandamisele;

9. rõhutab, kui tähtsad on pankadele ja 
teistele krediidiandjatele krediidi 
andmiseks usaldusväärsed krediidi ja 
pettusega seotud andmed, mis on 
kättesaadavad õiglasel ja läbipaistval 
alusel; rõhutab sellest hoolimata vajadust 
kaitsta tarbijate isikuandmeid; kutsub 
komisjoni üles selgitama välja takistused 
krediidi ja pettusega seotud andmete 
jagamisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 51
Harald Ettl

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. rõhutab, kui tähtsad on pankadele 
krediidi andmiseks usaldusväärsed 
andmed, mis on kättesaadavad õiglasel ja 
läbipaistval alusel; rõhutab sellest 
hoolimata vajadust kaitsta tarbijate 
isikuandmeid; palub, et komisjon teeks 
ettepanekud andmeregistrite 
koostalitlusvõime jaoks, austades samal 
ajal tarbijate eraelu ja nende õigusi 
andmetele juurdepääsu osas ja nende 
parandamisele;

9. rõhutab, kui tähtsad on pankadele 
krediidi andmiseks usaldusväärsed 
andmed, mis on kättesaadavad õiglasel ja 
läbipaistval alusel; rõhutab sellest 
hoolimata vajadust kaitsta tarbijate 
isikuandmeid; nõuab laenusaajate 
viivitamatut ja kohustuslikku teavitamist 
seoses kõigi piiriüleste krediidiandmete 
päringutega, et tagada võimalikult 
tõhusalt andmete kaitse;

Or. de

Muudatusettepanek 52
Gianni Pittella

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. rõhutab, kui tähtsad on pankadele 
krediidi andmiseks usaldusväärsed 
andmed, mis on kättesaadavad õiglasel ja 
läbipaistval alusel; rõhutab sellest 
hoolimata vajadust kaitsta tarbijate 
isikuandmeid; palub, et komisjon teeks 
ettepanekud andmeregistrite 
koostalitlusvõime jaoks, austades samal 
ajal tarbijate eraelu ja nende õigusi 
andmetele juurdepääsu osas ja nende 
parandamisele;

9. rõhutab, kui tähtsad on usaldusväärsed 
andmed, mis on kättesaadavad õiglasel ja 
läbipaistval alusel; rõhutab sellest 
hoolimata vajadust kaitsta tarbijate 
isikuandmeid; palub, et komisjon teeks 
ettepanekud andmeregistrite 
koostalitlusvõime jaoks, austades samal 
ajal tarbijate eraelu ja nende õigusi 
andmetele juurdepääsu osas ja nende 
parandamisele;

Or. it
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Muudatusettepanek 53
Sahra Wagenknecht

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. on arvamusel, et klientide 
isikuandmete kaitset ja klientide õiguste 
kaitset seoses andmetele juurdepääsuga ja 
nende parandamisega tuleb enne, kui 
lihtsustatakse vastastikust juurdepääsu 
krediidiregistritele ja piiriülest andmete 
jagamist, kogu Euroopas parandada;

Or. de

Muudatusettepanek 54
Eoin Ryan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. kutsub komisjoni üles intensiivistama 
oma tööd krediidivahendajatega, et tagada 
tarbijakaitse ja vältida pahatahtlikku 
müüki, mis tekitab eelkõige kahju 
haavatavamatele elanikkonna rühmadele;

10. tervitab komisjoni kohustust avaldada 
uuring, milles analüüsitakse ELi 
laenuvahenduse turgu, vaadates läbi selle 
reguleeriva raamistiku ja uurides 
võimalikke tarbijate kahjustamisi; kutsub 
komisjoni üles pärast uuringu 
lõpuleviimist uurima, kas Euroopa uus 
õiguslik raamistik on asjakohane, et 
tagada tarbijate kaitse; 

Or. en

Muudatusettepanek 55
John Purvis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. kutsub komisjoni üles intensiivistama 
oma tööd krediidivahendajatega, et tagada 
tarbijakaitse ja vältida pahatahtlikku 
müüki, mis tekitab eelkõige kahju 
haavatavamatele elanikkonna rühmadele;

10. tervitab komisjoni hiljutist kavatsust 
avaldada uuring, milles analüüsitakse 
ELi laenuvahenduse turgu, vaadata läbi 
reguleeriv raamistik ja uurida võimalikke 
tarbijate kahjustamisi ning alles seejärel 
kaaluda, kas Euroopa uus õiguslik 
raamistik on asjakohane;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Ieke van den Burg

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. kutsub komisjoni üles intensiivistama 
oma tööd krediidivahendajatega, et tagada
tarbijakaitse ja vältida pahatahtlikku 
müüki, mis tekitab eelkõige kahju 
haavatavamatele elanikkonna rühmadele;

10. tervitab praegust ELi laenuvahenduse 
turgu käsitlevat uuringut; ootab 
kõnealuse uuringu tulemusi ja palub 
komisjonil täiustada vajaduse korral 
õiguslikku raamistikku, et parandada
tarbijakaitset ja vältida pahatahtlikku 
müüki, mis tekitab eelkõige kahju 
haavatavamatele elanikkonna rühmadele; 

Or. en

Muudatusettepanek 57
Gianni Pittella

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. kutsub komisjoni üles intensiivistama 
oma tööd krediidivahendajatega, et tagada 
tarbijakaitse ja vältida pahatahtlikku 
müüki, mis tekitab eelkõige kahju 
haavatavamatele elanikkonna rühmadele;

10. kutsub komisjoni üles intensiivistama 
oma tööd 
laenuvahendajate/laenumaakleritega, et 
tagada tarbijakaitse ja vältida 
läbipaistmatut müüki, mis tekitab eelkõige 
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kahju haavatavamatele elanikkonna 
rühmadele;

Or. it

Muudatusettepanek 58
Eoin Ryan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. palub komisjonil selgitada ja 
ühtlustada vahendajate õigusi ning 
kohustusi, kuna probleemid tekivad sageli 
müügis, halduses ja finantsteenuste 
lepingute täitmisel; palub komisjonil teha 
selget vahet teabel, mis peab olema selge, 
kokkuvõtlik, loetav ja tasuta, ja 
nõuandeteenuse osutamisel;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 59
Alexander Radwan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. palub komisjonil selgitada ja ühtlustada 
vahendajate õigusi ning kohustusi, kuna 
probleemid tekivad sageli müügis, halduses 
ja finantsteenuste lepingute täitmisel; 
palub komisjonil teha selget vahet teabel, 
mis peab olema selge, kokkuvõtlik, loetav 
ja tasuta, ja nõuandeteenuse osutamisel;

11. palub komisjonil selgitada ja ühtlustada 
vahendajate õigusi ja kohustusi, järgides 
põhimõtet „sama äri, samad riskid, samad 
reeglid”, kuna probleemid tekivad sageli 
müügis, halduses ja finantsteenuste 
lepingute täitmisel; tuletab komisjonile 
meelde, et ta arvestaks erinevust teabe, 
mis peab olema selge, kokkuvõtlik, loetav 
ja tasuta, ja tarbija jaoks ette nähtud 
spetsiaalselt kohandatud nõuandeteenuse 
vahel;

Or. en
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Muudatusettepanek 60
Jean-Paul Gauzès

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. palub komisjonil selgitada ja ühtlustada 
vahendajate õigusi ning kohustusi, kuna 
probleemid tekivad sageli müügis, halduses 
ja finantsteenuste lepingute täitmisel; palub 
komisjonil teha selget vahet teabel, mis 
peab olema selge, kokkuvõtlik, loetav ja 
tasuta, ja nõuandeteenuse osutamisel;

11. palub komisjonil selgitada ja ühtlustada 
vahendajate õigusi ja kohustusi, kuna 
probleemid tekivad sageli müügis, halduses 
ja finantsteenuste lepingute täitmisel; 
rõhutab, kui tähtis on vahendaja tüüpide 
eristamine ja kõigile ühesuguse 
lähenemisviisi vältimine; palub komisjonil 
teha selget vahet teabel, mis peab olema 
selge, kokkuvõtlik, loetav ja tasuta, ja 
nõuandeteenuse osutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Gianni Pittella

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. palub komisjonil selgitada ja ühtlustada 
vahendajate õigusi ning kohustusi, kuna 
probleemid tekivad sageli müügis, halduses 
ja finantsteenuste lepingute täitmisel; palub 
komisjonil teha selget vahet teabel, mis 
peab olema selge, kokkuvõtlik, loetav ja 
tasuta, ja nõuandeteenuse osutamisel;

11. palub komisjonil selgitada ja ühtlustada 
laenuvahendajate/laenumaaklerite õigusi 
ning kohustusi, kuna probleemid tekivad 
sageli müügis, halduses ja finantsteenuste 
lepingute täitmisel; palub komisjonil teha 
selget vahet teabel, mis peab olema selge, 
kokkuvõtlik, loetav ja tasuta, ja 
nõuandeteenuse osutamisel;

Or. it
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Muudatusettepanek 62
John Purvis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. palub komisjonil selgitada ja ühtlustada 
vahendajate õigusi ning kohustusi, kuna 
probleemid tekivad sageli müügis,
halduses ja finantsteenuste lepingute 
täitmisel; palub komisjonil teha selget 
vahet teabel, mis peab olema selge, 
kokkuvõtlik, loetav ja tasuta, ja 
nõuandeteenuse osutamisel;

11. palub komisjonil selgitada ja ühtlustada 
vahendajate õigusi ning kohustusi
finantsteenuste müümisel; palub 
komisjonil teha selget vahet teabel, mis 
peab olema selge, kokkuvõtlik, loetav ja 
tasuta, ja nõuandeteenuse osutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Sharon Bowles

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. palub komisjonil selgitada ja 
ühtlustada vahendajate õigusi ning
kohustusi, kuna probleemid tekivad sageli 
müügis, halduses ja finantsteenuste 
lepingute täitmisel; palub komisjonil teha 
selget vahet teabel, mis peab olema selge, 
kokkuvõtlik, loetav ja tasuta, ja 
nõuandeteenuse osutamisel;

11. palub komisjonil selgitada vahendajate 
kohustusi, kuna probleemid tekivad sageli 
müügis, halduses ja finantsteenuste 
lepingute täitmisel; palub komisjonil teha 
selget vahet teabel, mis peab olema selge, 
kokkuvõtlik, loetav ja tasuta, ja 
nõuandeteenuse osutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Othmar Karas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. tervitab komisjoni täiendavat 
pankadevahelise koostöö läbivaatamist, et 
hinnata, millal võib see kaasa tuua 
konkurentsi piiramise; rõhutab siiski, et 
pankadevaheline koostöö võib tuua 
majanduslikku kasu ja kasu tarbijatele 
ning et seepärast on vajalikud hoolikas 
analüüs ja erapooletu lähenemisviis; 

Or. en

Muudatusettepanek 65
Jean-Paul Gauzès

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. on arvamusel, et tsentraliseeritud 
pangandusvõrgud, nagu hoiupangad ja 
ühistupangad, tagavad finantsturgude 
jätkuvuse isegi väikestel ja kõrvalistel 
turgudel; rõhutab, et pluralistlikud turud ja 
teenuseosutajate mitmekesisus edendavad
konkurentsi kogu ELi pangandusturul, 
tagades samal ajal kohaliku majanduse 
rahastamise ja hõlbustades kõikide 
tarbijate jaoks finantsteenustele 
juurdepääsu;

12. on arvamusel, et tsentraliseeritud 
pangandusvõrgud, nagu hoiupangad ja 
ühistupangad koos teiste 
krediidiasutustega aitavad kaasa kohaliku 
majanduse rahastamisele ja hõlbustavad 
kõikide tarbijate jaoks finantsteenustele 
juurdepääsu; rõhutab, et pluralistlikud 
turud ja teenuseosutajate mitmekesisus 
võivad edendada konkurentsi kogu ELi 
pangandusturul tingimusel, et ei esine 
konkurentsimoonutust ja et kõikidele 
turuosalistele tagatakse võrdsed 
võimalused, järgides põhimõtet „sama äri, 
samad reeglid”;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Othmar Karas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. on arvamusel, et tsentraliseeritud 
pangandusvõrgud, nagu hoiupangad ja 
ühistupangad, tagavad finantsturgude 
jätkuvuse isegi väikestel ja kõrvalistel 
turgudel; rõhutab, et pluralistlikud turud ja 
teenuseosutajate mitmekesisus edendavad 
konkurentsi kogu ELi pangandusturul, 
tagades samal ajal kohaliku majanduse 
rahastamise ja hõlbustades kõikide tarbijate 
jaoks finantsteenustele juurdepääsu;

12. on seoses sellega arvamusel, et 
tsentraliseeritud pangandusvõrgud, nagu 
hoiupangad ja ühistupangad, aitavad 
oluliselt kaasa finantsturgude jätkuvusele
isegi väikestel ja kõrvalistel turgudel ja 
piirkondade sisemise potentsiaali 
arendamisele; rõhutab, et pluralistlikud 
turud ja teenuseosutajate mitmekesisus 
edendavad konkurentsi kogu ELi 
pangandusturul, tagades samal ajal 
kohaliku majanduse rahastamise ja 
hõlbustades kõikide tarbijate jaoks 
finantsteenustele juurdepääsu;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Wolf Klinz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. on arvamusel, et tsentraliseeritud 
pangandusvõrgud, nagu hoiupangad ja 
ühistupangad, tagavad finantsturgude 
jätkuvuse isegi väikestel ja kõrvalistel 
turgudel; rõhutab, et pluralistlikud turud ja 
teenuseosutajate mitmekesisus edendavad 
konkurentsi kogu ELi pangandusturul, 
tagades samal ajal kohaliku majanduse 
rahastamise ja hõlbustades kõikide tarbijate 
jaoks finantsteenustele juurdepääsu;

12. on arvamusel, et tsentraliseeritud 
pangandusvõrgud, nagu hoiupangad ja 
ühistupangad, on mänginud olulist rolli 
finantsturgude jätkuvuse isegi väikestel ja 
kõrvalistel turgudel; rõhutab, et 
pluralistlikud turud ja teenuseosutajate 
mitmekesisus edendavad konkurentsi kogu 
ELi pangandusturul, tagades samal ajal 
kohaliku majanduse rahastamise ja 
hõlbustades kõikide tarbijate jaoks 
finantsteenustele juurdepääsu;

Or. en
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Muudatusettepanek 68
Antolín Sánchez Presedo

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. on arvamusel, et tsentraliseeritud 
pangandusvõrgud, nagu hoiupangad ja 
ühistupangad, tagavad finantsturgude 
jätkuvuse isegi väikestel ja kõrvalistel 
turgudel; rõhutab, et pluralistlikud turud ja 
teenuseosutajate mitmekesisus edendavad 
konkurentsi kogu ELi pangandusturul, 
tagades samal ajal kohaliku majanduse 
rahastamise ja hõlbustades kõikide tarbijate 
jaoks finantsteenustele juurdepääsu;

12. on arvamusel, et tsentraliseeritud 
pangandusvõrgud, nagu näiteks mõned 
hoiupangad ja ühistupangad, tagavad 
finantsturgude jätkuvuse isegi väikestel ja 
kõrvalistel turgudel; rõhutab, et 
pluralistlikud turud ja teenuseosutajate 
mitmekesisus edendavad konkurentsi kogu 
ELi pangandusturul, tagades samal ajal 
kohaliku majanduse rahastamise ja 
hõlbustades kõikide tarbijate jaoks 
finantsteenustele juurdepääsu;

Or. es

Muudatusettepanek 69
Othmar Karas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. rõhutab sellest hoolimata, et kõik 
pangad, olenemata oma suurusest või 
õiguslikust vormist, peavad 
konkurentsieeskirjadest kinni pidama; 
tuletab siiski meelde, et seoses õigusliku 
vormiga kujutavad ühistud endast 
ettevõtluse vormi, mida tunnustab EÜ 
asutamislepingu artikkel 48 ja mida 
reguleerib nõukogu 22. juuli 2003. aasta 
määrus (EÜ) nr 1435/2003 Euroopa 
ühistu (SCE) põhikirja kohta)1, seega 
tuleb nende eripära arvesse võtta; 

Or. en
                                               
1 ELT L 207, 18.8.2003, lk 1.
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Muudatusettepanek 70
Antolín Sánchez Presedo

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. väidab, et mittediskrimineeriv 
koostöö senini omavahel konkureerivate 
sõltumatute krediidiasutuste vahel, mis on 
tõhusam ja tagab suurema 
koostalitlusvõime ning lõpptarbijatele 
osutatavate teenuste mitmekesisuse, võib 
aidata sektoril toimida ja aidata kaasa 
lõike 12 eesmärkide saavutamisele;

Or. es

Muudatusettepanek 71
Jean-Paul Gauzès

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. on veendunud, et ühtset euromakseala 
ja makseteenuseid käsitlev direktiiv peaks 
sätestama lahendusi killustatusele ja 
konkurentsi puudusele, mis on määratletud 
maksete infrastruktuuri käsitleva 
sektoriuuringuga; tuletab meelde, et ühtse 
euromakseala esimene etapp jõustus 28. 
jaanuaril 2008. aastal, ja nõuab 
integreeritud kliiringu- ja 
arveldusplatvorme, mis töötavad samade 
eeskirjade ja tehniliste standardite alusel; 
rõhutab, et ühtse euromakseala 
juurdepääsukriteeriumid on õiglased ja 
avatud; tuletab meelde, et makseteenuseid 
käsitlevas direktiivis sätestatakse, et 
maksesüsteemidele juurdepääsu suhtes ei 
tohiks olla mitte mingit muud 
diskrimineerimist kui selline, mis on 
vajalik riski vastu kindlustamiseks ning 
finantsstabiilsuse ja tegevuse stabiilsuse 

13. on veendunud, et ühtset euromakseala 
ja makseteenuseid käsitlev direktiiv peaks 
sätestama lahendusi killustatusele ja 
konkurentsi puudusele, mis on määratletud 
maksete infrastruktuuri käsitleva 
sektoriuuringuga; tuletab meelde, et ühtse 
euromakseala esimene etapp jõustus 28. 
jaanuaril 2008. aastal, ja nõuab 
integreeritud kliiringu- ja 
arveldusplatvorme, mis töötavad samade 
eeskirjade ja tehniliste standardite alusel; 
rõhutab, et ühtse euromakseala 
juurdepääsukriteeriumid on õiglased ja 
avatud; tuletab meelde, et makseteenuseid 
käsitlevas direktiivis sätestatakse, et 
maksesüsteemidele juurdepääsu suhtes ei 
tohiks olla mitte mingit muud 
diskrimineerimist kui selline, mis on 
vajalik riski vastu kindlustamiseks ning 
finantsstabiilsuse ja tegevuse stabiilsuse 



PE402.858v02-00 36/44 AM\715519ET.doc
Freelance-tõlge

ET

kaitsmiseks; kaitsmiseks; juhib tähelepanu sellele, et 
ühenduse poliitika erapooletuse põhimõtte 
kohaselt ei tohiks eelistada ühtegi 
makseviisi teisele ning erinevate 
maksesüsteemide kasutamisega seotud 
kulud peaksid olema läbipaistvad, et 
tarbijad saaksid valida oma makseviisi, 
olles täielikult asjaoludest teadlikud;

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Sharon Bowles

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. on veendunud, et ühtset euromakseala 
ja makseteenuseid käsitlev direktiiv peaks 
sätestama lahendusi killustatusele ja 
konkurentsi puudusele, mis on määratletud 
maksete infrastruktuuri käsitleva 
sektoriuuringuga; tuletab meelde, et ühtse 
euromakseala esimene etapp jõustus 28. 
jaanuaril 2008. aastal, ja nõuab 
integreeritud kliiringu- ja 
arveldusplatvorme, mis töötavad samade 
eeskirjade ja tehniliste standardite alusel; 
rõhutab, et ühtse euromakseala 
juurdepääsukriteeriumid on õiglased ja 
avatud; tuletab meelde, et makseteenuseid 
käsitlevas direktiivis sätestatakse, et 
maksesüsteemidele juurdepääsu suhtes ei 
tohiks olla mitte mingit muud 
diskrimineerimist kui selline, mis on 
vajalik riski vastu kindlustamiseks ning 
finantsstabiilsuse ja tegevuse stabiilsuse 
kaitsmiseks;

13. on veendunud, et ühtset euromakseala 
ja makseteenuseid käsitlev direktiiv peaks 
sätestama lahendusi killustatusele ja 
konkurentsi puudusele, mis on määratletud 
maksete infrastruktuuri käsitleva 
sektoriuuringuga; tuletab meelde, et ühtse 
euromakseala esimene etapp jõustus 28. 
jaanuaril 2008. aastal, ja nõuab 
integreeritud kliiringu- ja 
arveldusplatvorme, mis töötavad samade 
eeskirjade ja tehniliste standardite alusel; 
rõhutab, et ühtsele euromaksealale 
juurdepääs peaks olema õiglane ja avatud 
ning et juhtimisel peaks arvesse võtma 
kõiki sidusrühmi süsteemis, mitte üksnes 
finantsasutusi; tuletab meelde, et 
makseteenuseid käsitlevas direktiivis 
sätestatakse, et maksesüsteemidele 
juurdepääsu suhtes ei tohiks olla mitte 
mingit muud diskrimineerimist kui selline, 
mis on vajalik riski vastu kindlustamiseks 
ning finantsstabiilsuse ja tegevuse 
stabiilsuse kaitsmiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 73
Andreas Schwab

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. on veendunud, et ühtset euromakseala 
ja makseteenuseid käsitlev direktiiv peaks 
sätestama lahendusi killustatusele ja 
konkurentsi puudusele, mis on määratletud 
maksete infrastruktuuri käsitleva 
sektoriuuringuga; tuletab meelde, et ühtse 
euromakseala esimene etapp jõustus 28. 
jaanuaril 2008. aastal, ja nõuab 
integreeritud kliiringu- ja 
arveldusplatvorme, mis töötavad samade 
eeskirjade ja tehniliste standardite alusel; 
rõhutab, et ühtse euromakseala 
juurdepääsukriteeriumid on õiglased ja 
avatud; tuletab meelde, et makseteenuseid 
käsitlevas direktiivis sätestatakse, et 
maksesüsteemidele juurdepääsu suhtes ei 
tohiks olla mitte mingit muud 
diskrimineerimist kui selline, mis on 
vajalik riski vastu kindlustamiseks ning 
finantsstabiilsuse ja tegevuse stabiilsuse 
kaitsmiseks; 

13. on veendunud, et ühtset euromakseala 
ja makseteenuseid käsitlev direktiiv peaks 
sätestama lahendusi killustatusele ja 
konkurentsi puudusele, mis on määratletud 
maksete infrastruktuuri käsitleva 
sektoriuuringuga; tuletab meelde, et ühtse 
euromakseala esimene etapp jõustus 28. 
jaanuaril 2008. aastal, ja nõuab kliiringu- ja 
arveldusplatvorme, mis töötavad samade 
eeskirjade ja tehniliste standardite alusel; 
rõhutab, et ühtse euromakseala 
juurdepääsukriteeriumid on õiglased ja 
avatud; tuletab meelde, et makseteenuseid 
käsitlevas direktiivis sätestatakse, et 
maksesüsteemidele juurdepääsu suhtes ei 
tohiks olla mitte mingit muud 
diskrimineerimist kui selline, mis on 
vajalik riski vastu kindlustamiseks ning 
finantsstabiilsuse ja tegevuse stabiilsuse 
kaitsmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Sahra Wagenknecht

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. kutsub komisjoni üles uurima, kas 
direktiivi makseteenuste kohta siseturul 
ülevõtmine vähendab maksete 
arveldamise teenuste osutajate arvu, ja 
võtma viivitamata meetmed, kui suuremad 
teenuseosutajad saavutavad monopoolse 
seisundi, mis võiks nõrgestada 
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konkurentsi;

Or. de

Muudatusettepanek 75
Gianni Pittella

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. märgib, et komisjon on korduvalt 
hinnanud mitmepoolseid vahendustasusid
konkurentsivastasteks tasudeks ja sellest 
tulenevalt nõudnud majandusharul need 
keelata; on arvamusel, et komisjon peaks 
andma sidusrühmadele selgeid viiteid, 
suuniseid ja läbipaistvusnõudeid, mis 
oleksid suutelised võimaldama 
majandusharul tagada õiglane ja 
läbipaistev arvestusmeetod, mis on 
kooskõlas EÜ konkurentsiõigusega;

14. märgib, et komisjon ja paljud riiklikud 
konkurentsiasutused on teatanud mitu 
korda, et mitmepoolsed vahendustasud ei 
ole EÜ asutamislepingu artikli 81 alusel 
iseenesest keelatud; märgib sellest 
hoolimata, et komisjon on korduvalt 
koondanud oma tähelepanu 
mitmepoolsete vahendustasude süsteemi 
vastavusele ühenduse monopolidevastaste 
õigusaktidega;

Or. it

Muudatusettepanek 76
Cornelis Visser

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. märgib, et komisjon on korduvalt 
hinnanud mitmepoolseid vahendustasusid 
konkurentsivastasteks tasudeks ja sellest 
tulenevalt nõudnud majandusharul need 
keelata; on arvamusel, et komisjon peaks 
andma sidusrühmadele selgeid viiteid, 
suuniseid ja läbipaistvusnõudeid, mis 
oleksid suutelised võimaldama 
majandusharul tagada õiglane ja 
läbipaistev arvestusmeetod, mis on 

14. on arvamusel, et komisjon peaks 
andma mitmepoolse investeerimisfondi 
valdkonna sidusrühmadele selgeid viiteid, 
suuniseid ja läbipaistvusnõudeid, mis 
oleksid suutelised võimaldama 
majandusharul tagada õiglane ja 
läbipaistev arvestusmeetod, mis on 
kooskõlas EÜ konkurentsiõigusega;
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kooskõlas EÜ konkurentsiõigusega;

Or. nl

Muudatusettepanek 77
Ieke van den Burg

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. märgib, et komisjon on korduvalt 
hinnanud mitmepoolseid vahendustasusid 
konkurentsivastasteks tasudeks ja sellest 
tulenevalt nõudnud majandusharul need 
keelata; on arvamusel, et komisjon peaks 
andma sidusrühmadele selgeid viiteid, 
suuniseid ja läbipaistvusnõudeid, mis 
oleksid suutelised võimaldama 
majandusharul tagada õiglane ja 
läbipaistev arvestusmeetod, mis on 
kooskõlas EÜ konkurentsiõigusega;

14. märgib, et komisjon on korduvalt 
hinnanud mitmepoolseid vahendustasusid 
konkurentsivastasteks tasudeks ja sellest 
tulenevalt nõudnud majandusharul need 
keelata; on arvamusel, et komisjon peaks 
andma sidusrühmadele selgeid viiteid, 
suuniseid ja läbipaistvusnõudeid, mis 
oleksid suutelised võimaldama 
majandusharul tagada õiglane ja 
läbipaistev arvestusmeetod, mis on 
kooskõlas EÜ konkurentsiõigusega; 
soovitab komisjonil kõhklemata 
kavandada eelnev reguleerimine, mille 
eesmärk on parandada turu ebakohti, kui 
olukord kahe või kolme aasta jooksul ei 
parane;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Jean-Paul Gauzès

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. märgib, et komisjon on korduvalt 
hinnanud mitmepoolseid vahendustasusid 
konkurentsivastasteks tasudeks ja sellest 
tulenevalt nõudnud majandusharul need 
keelata; on arvamusel, et komisjon peaks 
andma sidusrühmadele selgeid viiteid,

14. märgib, et komisjon on korduvalt 
vaadelnud mitmepoolseid 
vahendustasusid asutamislepingu artikli 
81 lõigete 1 ja 3 kontekstis; on arvamusel, 
et komisjon peaks andma sidusrühmadele 
selgeid viiteid ja suuniseid;
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suuniseid ja läbipaistvusnõudeid, mis 
oleksid suutelised võimaldama 
majandusharul tagada õiglane ja 
läbipaistev arvestusmeetod, mis on 
kooskõlas EÜ konkurentsiõigusega;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Othmar Karas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. märgib, et komisjon on korduvalt 
hinnanud mitmepoolseid vahendustasusid 
konkurentsivastasteks tasudeks ja sellest 
tulenevalt nõudnud majandusharul need 
keelata; on arvamusel, et komisjon peaks 
andma sidusrühmadele selgeid viiteid,
suuniseid ja läbipaistvusnõudeid, mis 
oleksid suutelised võimaldama 
majandusharul tagada õiglane ja 
läbipaistev arvestusmeetod, mis on 
kooskõlas EÜ konkurentsiõigusega;

14. märgib, et komisjon on korduvalt 
hinnanud teatavaid mitmepoolseid 
vahendustasusid konkurentsivastasteks 
tasudeks; tuletab komisjonile meelde, kui 
tähtis on turuosaliste jaoks oma teenuste 
väljaarendamiseks ja uuendamiseks ning 
ka uute turule tulijate jaoks õiguskindlus; 
on arvamusel, et komisjon peaks andma 
sidusrühmadele selgeid viiteid ja suuniseid,
mis oleksid suutelised võimaldama 
majandusharul luua oma süsteem viisil, 
mis on kooskõlas EÜ konkurentsiõigusega; 

Or. en

Muudatusettepanek 80
John Purvis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. märgib, et komisjon on korduvalt 
hinnanud mitmepoolseid vahendustasusid
konkurentsivastasteks tasudeks ja sellest 
tulenevalt nõudnud majandusharul need 
keelata; on arvamusel, et komisjon peaks 
andma sidusrühmadele selgeid viiteid, 

14. märgib, et komisjon on seadnud 
kahtluse alla Euroopa Liidus praegu 
kasutatavate mitmepoolsete 
vahendustasude seaduslikkuse ja on 
andnud hiljuti välja negatiivse otsuse; on 
arvamusel, et komisjon peaks andma 
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suuniseid ja läbipaistvusnõudeid, mis 
oleksid suutelised võimaldama 
majandusharul tagada õiglane ja 
läbipaistev arvestusmeetod, mis on 
kooskõlas EÜ konkurentsiõigusega;

sidusrühmadele selgeid viiteid, suuniseid ja 
läbipaistvusnõudeid, mis oleksid suutelised 
võimaldama majandusharul tagada 
õiglased ja läbipaistvad arvestusmeetodid, 
mis on kooskõlas EÜ konkurentsiõigusega;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Andreas Schwab

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. märgib, et komisjon on korduvalt
hinnanud mitmepoolseid vahendustasusid 
konkurentsivastasteks tasudeks ja sellest 
tulenevalt nõudnud majandusharul need 
keelata; on arvamusel, et komisjon peaks 
andma sidusrühmadele selgeid viiteid, 
suuniseid ja läbipaistvusnõudeid, mis 
oleksid suutelised võimaldama 
majandusharul tagada õiglane ja 
läbipaistev arvestusmeetod, mis on 
kooskõlas EÜ konkurentsiõigusega;

14. märgib, et komisjon on oma hiljutises 
otsuses hinnanud mitmepoolseid 
vahendustasusid konkurentsivastasteks 
tasudeks ja sellest tulenevalt nõudnud 
asjaomasel ettevõttel need keelata; on 
arvamusel, et komisjon peaks andma 
sidusrühmadele selgeid viiteid, suuniseid ja 
läbipaistvusnõudeid, mis oleksid suutelised 
võimaldama majandusharul tagada õiglane 
ja läbipaistev arvestusmeetod, mis on 
kooskõlas EÜ konkurentsiõigusega;

Or. en

Muudatusettepanek 82
Othmar Karas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. usub tungivat vajadust parema 
selgitustöö järele, mis puudutab meetodeid
ja eeskirju, mis käsitlevad mitmepoolselt 
kooskõlastatud vahendustasude haldamist 
sularahaautomaatide ja muude maksete kui 
kaardimaksed puhul; tuletab meelde, et 
ühtse euromakseala otsekorraldusega 

15. usub tungivat vajadust parema 
selgitustöö järele, mis puudutab eeskirju, 
mis käsitlevad pankadevaheliste tasude 
arvestamise mehhanismide haldamist 
sularahaautomaatide ja muude maksete kui 
kaardimaksed puhul; tuletab meelde, et 
ühtse euromakseala otsekorraldusega 



PE402.858v02-00 42/44 AM\715519ET.doc
Freelance-tõlge

ET

maksete skeem ja ühtse euromakseala 
krediitkorraldusega maksete skeem on 
kahe poolega võrgustikud, mis loovad tänu 
võrgu toimele majanduslikku kasu; palub 
komisjonil luua tasakaalustav 
mehhanism, et jaotada ühtlasemalt 
võrgustiku liikmelisuse kulusid ja tulusid;
soovitab komisjonil määratleda ja esitada 
sidusrühmadele meetodid, mida 
kasutatakse kõikide mitmepoolselt 
kooskõlastatud vahendustasude 
arvutamiseks, et tagada tõeliselt võrdsed 
võimalused ja kõikide 
konkurentsieeskirjade täitmine;

maksete skeem ja ühtse euromakseala 
krediitkorraldusega maksete skeem on 
kahe poolega võrgustikud, mis loovad tänu 
võrgu toimele majanduslikku kasu; 
soovitab komisjonil määratleda ja esitada 
sidusrühmadele näpunäited ja suunised, 
mis võiksid võimaldada majandusharul 
luua oma süsteem viisil, mis on kooskõlas 
ELi konkurentsiõigusega;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Jean-Paul Gauzès

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. usub tungivat vajadust parema 
selgitustöö järele, mis puudutab meetodeid 
ja eeskirju, mis käsitlevad mitmepoolselt 
kooskõlastatud vahendustasude haldamist 
sularahaautomaatide ja muude maksete kui 
kaardimaksed puhul; tuletab meelde, et 
ühtse euromakseala otsekorraldusega 
maksete skeem ja ühtse euromakseala 
krediitkorraldusega maksete skeem on 
kahe poolega võrgustikud, mis loovad 
tänu võrgu toimele majanduslikku kasu;
palub komisjonil luua tasakaalustav 
mehhanism, et jaotada ühtlasemalt 
võrgustiku liikmelisuse kulusid ja tulusid; 
soovitab komisjonil määratleda ja esitada 
sidusrühmadele meetodid, mida 
kasutatakse kõikide mitmepoolselt 
kooskõlastatud vahendustasude 
arvutamiseks, et tagada tõeliselt võrdsed 
võimalused ja kõikide 
konkurentsieeskirjade täitmine;

15. usub tungivat vajadust parema 
selgitustöö järele, mis puudutab meetodeid 
ja eeskirju, mis käsitlevad mitmepoolselt 
kooskõlastatud vahendustasude haldamist 
kaardimaksete puhul ja mehhanismi 
puhul pankadevaheliste tasude 
arvestamiseks sularahaautomaatide ja 
muude maksete kui kaardimaksed puhul; 
palub komisjonil luua tasakaalustav 
mehhanism, et jaotada ühtlasemalt 
võrgustiku liikmelisuse kulusid ja tulusid; 
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Or. en

Muudatusettepanek 84
Gianni Pittella

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. usub tungivat vajadust parema 
selgitustöö järele, mis puudutab meetodeid 
ja eeskirju, mis käsitlevad mitmepoolselt 
kooskõlastatud vahendustasude haldamist 
sularahaautomaatide ja muude maksete kui 
kaardimaksed puhul; tuletab meelde, et 
ühtse euromakseala otsekorraldusega 
maksete skeem ja ühtse euromakseala
krediitkorraldusega maksete skeem on 
kahe poolega võrgustikud, mis loovad
tänu võrgu toimele majanduslikku kasu; 
palub komisjonil luua tasakaalustav 
mehhanism, et jaotada ühtlasemalt 
võrgustiku liikmelisuse kulusid ja tulusid;
soovitab komisjonil määratleda ja esitada 
sidusrühmadele meetodid, mida 
kasutatakse kõikide mitmepoolselt 
kooskõlastatud vahendustasude 
arvutamiseks, et tagada tõeliselt võrdsed 
võimalused ja kõikide 
konkurentsieeskirjade täitmine;

15. usub tungivat vajadust parema 
selgitustöö järele, mis puudutab meetodeid 
ja eeskirju, mis käsitlevad mitmepoolselt 
kooskõlastatud vahendustasude haldamist 
sularahaautomaatide ja muude maksete kui 
kaardimaksed puhul; tuletab meelde, et 
otsekorraldusega maksete ja 
krediitkorraldusega maksete skeemid, 
näiteks skeemid ühtsel euromaksealal, 
toetavad teenuseid, mida pakuvad ühiselt 
kaks makseteenuse osutajat ning mida 
soovivad ühiselt kaks klienti, luues tänu 
niinimetatud võrgu toimele majanduslikku 
kasu; soovitab komisjonil määratleda ja 
esitada kõikidele sidusrühmadele 
kriteeriumid selliste meetodite 
määratlemiseks turul tegutsejate poolt, 
mida kasutatakse kõikide mitmepoolselt 
kooskõlastatud vahendustasude 
arvutamiseks, mida komisjon seega 
teadmiseks võiks võtta, et tagada tõeliselt 
võrdsed võimalused ja kõikide 
konkurentsieeskirjade täitmine;

Or. it

Muudatusettepanek 85
John Purvis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. usub tungivat vajadust parema 
selgitustöö järele, mis puudutab meetodeid 

15. usub tungivat vajadust parema 
selgitustöö järele, mis puudutab meetodeid 
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ja eeskirju, mis käsitlevad mitmepoolselt 
kooskõlastatud vahendustasude haldamist 
sularahaautomaatide ja muude maksete kui 
kaardimaksed puhul; tuletab meelde, et 
ühtse euromakseala otsekorraldusega 
maksete skeem ja ühtse euromakseala 
krediitkorraldusega maksete skeem on 
kahe poolega võrgustikud, mis loovad tänu 
võrgu toimele majanduslikku kasu; palub 
komisjonil luua tasakaalustav
mehhanism, et jaotada ühtlasemalt 
võrgustiku liikmelisuse kulusid ja tulusid;
soovitab komisjonil määratleda ja esitada 
sidusrühmadele meetodid, mida 
kasutatakse kõikide mitmepoolselt 
kooskõlastatud vahendustasude 
arvutamiseks, et tagada tõeliselt võrdsed 
võimalused ja kõikide 
konkurentsieeskirjade täitmine;

ja eeskirju, mis käsitlevad mitmepoolselt 
kooskõlastatud vahendustasude haldamist 
sularahaautomaatide ja muude maksete kui 
kaardimaksed puhul; tuletab meelde, et 
ühtse euromakseala otsekorraldusega 
maksete skeem ja ühtse euromakseala 
krediitkorraldusega maksete skeem on 
kahe poolega võrgustikud, mis loovad tänu 
võrgu toimele majanduslikku kasu; palub 
komisjonil jälgida, et oleks olemas
tasakaalustavad mehhanismid, mis 
jaotavad ühtlasemalt võrgustiku 
liikmelisuse kulusid ja tulusid, ning 
meetodid, mis tagavad tõeliselt võrdsed 
võimalused ja kõikide 
konkurentsieeskirjade järgimise;

Or. en

Muudatusettepanek 86
Othmar Karas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. tuletab komisjonile meelde, et 
soovitatavam on otseselt tasudele ja 
hindadele keskendumise asemel töötada 
majandusharu suurema läbipaistvuse 
saavutamise nimel tarbijatele 
maksetoodete ja -teenuste omaduste ning 
nende kui kasutajate õiguste ja kohustuste 
edastamisel, stimuleerides nõnda rohkem 
konkurentsi turul;

Or. en
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