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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

47. rõhutab, et – nagu komisjon on oma 

iga-aastases konkurentsiaruandes kuuendat 

korda märkinud – finantssektorile oli vaja 

anda ajutist riigiabi üleilmse 

finantssüsteemi stabiliseerimiseks, kuid kui 

pangandusliidu loomine lõpule viiakse, 
tuleb abi kiiresti vähendada, see kriitiliselt 

üle vaadata või üldse kaotada; kutsub 

komisjoni ning Euroopa 

Väärtpaberiturujärelevalvet (ESMA) üles 

tagama, et kõiki tarbijakaitse alaseid 

õigusakte – näiteks finantsinstrumentide 

turgude direktiivi ja kindlustustoodete 

turustamise direktiivi – kohaldataks 

järjepidevalt kogu ühtsel turul, ning palub 

komisjonil ja ESMA-l tagada, et nende 

õigusaktide rakendamisel ei esineks 

õiguslikku arbitraaži; palub, et komisjon 

kaaluks võimalust seada VKEde 

krediteerimine pankadele riigiabi andmise 

tingimuseks; 

47. rõhutab, et – nagu komisjon on oma 

iga-aastases konkurentsiaruandes kuuendat 

korda märkinud – finantssektorile oli vaja 

anda ajutist riigiabi üleilmse 

finantssüsteemi stabiliseerimiseks, kuid abi 

tuleb võimalikult kiiresti vähendada, see 

kriitiliselt üle vaadata või üldse kaotada; 

kutsub komisjoni ning Euroopa 

Väärtpaberiturujärelevalvet (ESMA) üles 

tagama, et kõiki tarbijakaitse alaseid 

õigusakte – näiteks finantsinstrumentide 

turgude direktiivi ja kindlustustoodete 

turustamise direktiivi – kohaldataks 

järjepidevalt kogu ühtsel turul, ning palub 

komisjonil ja ESMA-l tagada, et nende 

õigusaktide rakendamisel ei esineks 

õiguslikku arbitraaži; palub, et komisjon 

kaaluks võimalust seada VKEde 

krediteerimine pankadele riigiabi andmise 

tingimuseks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

182. juhib tähelepanu asjaolule, et ühtsel 

turul müüakse tarbijatele eri 

kaubapartiides erinevaid koostisosi 

sisaldavaid tooteid, kuigi kaubamärk ja 

pakend on sama; palub komisjonil 

kindlaks teha, kas selline tegevus 

kahjustab kohalikke tootjaid, eriti 

VKEsid, ja kas madalama kvaliteediga 

toodete turule laskmise tulemuseks on 

tarbijate diskrimineerimine; 

182. palub komisjonil uurida, kas on 

lahknevusi toodete müümises ühtsel turul, 

mis võib avaldada negatiivset mõju 

kohalikele tootjatele, eriti VKEdele; 

Or. en 

 

 


