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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 kõrgeimaid 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;

2. tunnistab, et Internetist ja e-pangandusest on saanud oluline vahend nendele tarbijatele, 
kes soovivad tegeleda piiriüleste jaefinantsteenustega, mistõttu kutsutakse kõiki 
sidusrühmi edendama selliste teenuste arendamist;

3. märgib ära raporti, mis võeti vastu finantsteenuste poliitika (2005–2010) valge raamatu 
kohta (A6-0248/2007), eelkõige soovituse luua „Euroopa eelarverida, et rahastada 
finantsturu eriteadmisi tarbija- ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
organisatsioonides”;

4. 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 tarbija peab neid vaevata märkama;

5. soovitab, et kuigi tootearendus on olulisel kohal tarbijale kõige sobivamate ja 
konkurentsivõimelisema hinnaga finantstoodete otsingul laiema valiku pakkumisel, tuleb 
uusi finantstooteid esitleda selgel, objektiivsel ja segadust vältival viisil;  

6. rõhutab, et kliendid vajavad finantstoodete osas õigete valikute tegemisel nii usaldust kui
ka asjakohaseid teadmisi; seetõttu on finantsalaste teadmiste taseme tõstmiseks kõikides 
liikmesriikides vajalikud kooskõlastatud pingutused riiklikul ja Euroopa tasandil;

7. taotleb, et tarbijad saaksid kõikides liikmesriikides nii riiklikul kui ka piiriülesel tasandil 
jaefinantsteenuste vaidluste küsimustes juurdepääsu kohtuvälistele alternatiivsetele 
vaidluste lahendamise mehhanismidele ning kutsub komisjoni üles edendama 
alternatiivsete vaidluste lahendamise parimaid tavasid;

8. 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 piiriüleste finantsteenuste küsimustes;

9. toetab Euroopa Liidu sidusat ettepanekut, millega pakutakse tarbijatele võimalust 
kasutada tasakaalustatud kollektiivseid kaebuste esitamise vorme, et lahendada 
jaefinantstoodetega seotud piiriüleseid kaebusi.
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