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EHDOTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 

valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. huomauttaa, että virtuaalivaluutta-ala ja -teknologia ovat orastavassa vaiheessa; 

2. huomauttaa, että virtuaalivaluutta-ala ja -teknologia ovat innovatiivista teknologiaa, jota 

ei kehitetä nykyisen infrastruktuurin pohjalta; 

3. toteaa, että virtuaalivaluuttoihin ja virtuaalivaluuttateknologiaan liittyy potentiaalisia 

hyötyjä kuluttajille, yrityksille, hyväntekeväisyysjärjestöille ja taloudelle laajemminkin 

muun muassa siitä syystä, että ne lisäävät maksu- ja siirtotilanteissa ja etenkin rajat 

ylittävissä tapauksissa nopeutta ja tehokkuutta ja vähentävät kustannuksia, ne saattavat 

edistää taloudellista osallisuutta ja ne helpottavat elinkeinoelämän ja pk-yritysten 

rahoituksen ja taloudellisten resurssien saantia; panee myös merkille, että 

virtuaalivaluuttojen ja DLT-teknologian (Distributed Ledger Technologies) käyttö on 

vaikuttanut myönteisesti mikromaksujen suorittamiseen ostettaessa tavaroita 

internetissä ja helpottanut sitä; 

4. korostaa, että virtuaalivaluutat ovat käteisen rahan ohella ainoa maksumenetelmä, joka 

voi mahdollistaa maksun suorittamisen reaaliaikaisesti (saaja saa 100 prosenttia varoista 

maksuhetkellä); 

5. korostaa, että on tärkeää kehittää eurooppalaiset tasapuoliset toimintaedellytykset, jotta 

DLT-teknologian arvokas potentiaali mahdollistuu ja kehittyy täysimääräisesti, koska 

sitä voidaan käyttää useilla innovatiivisilla aloilla ja useilla toimialoilla ja palveluissa, 

kuten ns. älykkäissä sopimuksissa, kryptopääomapohjaisessa joukkorahoituksessa ja 

riitojen sovittelupalveluissa erityisesti rahoitus- ja oikeusalalla; kannustaa lisäksi 

julkisia elimiä tarkastelemaan, mitä etuja ja mahdollisuuksia luotaisiin sillä, että tällaista 

innovatiivista teknologiaa sovellettaisiin muillakin aloilla, siten että tavoitteena olisi 

palvelujen tarjoaminen EU:n kansalaisille paremmin, nopeammin ja tehokkaammin; 

6. toteaa, että virtuaalivaluuttoihin voi liittyä rikosriskejä, kuten terrorismirahoitus-, 

rahanpesu-, verovilppi- ja veropetosriski, sekä muita potentiaalisia laittomia toimintoja 

ja haasteita koskevia riskejä; panee kuitenkin merkille, että on olemassa hyvin vähän 

näyttöä siitä, että virtuaalivaluuttoja olisi käytetty laajalti rikollisen toiminnan 

rahoittamiseen, ja että käteistapahtumien jäljitettävyys on yleensä vielä selvästi 

heikompaa kuin virtuaalivaluuttojen; 

7. huomauttaa, että virtuaalivaluuttojen käyttäjät ovat alttiita laittomalle toiminnalle ja 

haasteille, kuten huijauksille, virtuaalivaluutan varastamiselle, kyberrikollisuudelle, 

hakkeroinnille, laitteiston/ohjelmiston toimintahäiriöille, petoksille ja väärinkäytöksille, 

vilpillisille väitteille tai harhaanjohtamiselle; kehottaa komissiota varmistamaan, että 

kuluttajien käytössä on asianmukaiset suojatoimet ja tehokkaat oikeussuojakeinot, jos 

he joutuvat edellä mainittujen, virtuaalivaluuttojen käyttöön liittyvien riskien kohteeksi; 
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8. toteaa, että koska virtuaalivaluutat eivät ole kansallisia tai ulkomaanvaluuttoja, niistä 

voi paperirahan vaihtoehtona käytettäessä aiheutua rahoitusjärjestelmälle potentiaalisia 

riskejä sekä sääntelyn että markkinavalvonnan ja markkinoiden turvallisuuden kannalta 

sekä riskejä ja uhkia rahoitusmarkkinoiden rehellisyydelle ja tehokkaalle sääntelylle; 

painottaa, että rahoitusvakauteen kohdistuvat riskit voivat korostua entisestään, kun 

virtuaalivaluuttojen käyttö lisääntyy; 

9. toteaa, että henkilöt, jotka haluavat turvata varallisuutensa, voivat käyttää itsenäisiä 

valuuttoja, kuten bitcoinia, matalien korkotasojen aikakaudella tai ns. turvasatamana 

taloudellisen epävakauden vallitessa; 

10. panee merkille aiemmat huomattavat heilahtelut tiettyjen virtuaalivaluuttojen 

valuuttakursseissa ja mahdolliset riskit, joita virtuaalivaluuttojen käytöstä aiheutuu 

kuluttajille; korostaa, ettei EU:ssa ole erityistä sääntelyyn perustuvaa suojelua 

kuluttajien suojaamiseksi taloudellisilta tappioilta, jos virtuaalivaluuttoja vaihtava tai 

hallussaan pitävä palvelu tekee konkurssin tai lopettaa toimintansa; toteaa, että 

virtuaalivaluutat voidaan arvopaperistaa kohde-etuuksilla; korostaa tarvetta suojata 

kuluttajat virtuaalivaluuttoja käytettäessä, etenkin mitä tulee kyberturvallisuuteen, 

käytettyihin algoritmeihin, kysely- ja ongelmatapauksissa käytettäviin 

yhteyshenkilöihin ja -tietoihin, helposti ymmärrettäviin ehtoihin, mukaan lukien selkeä 

maininta riskeistä, ja siihen, että mikään pankki tai maa ei välttämättä takaa 

virtuaalivaluuttoja ja niiden arvoa; korostaa, että virtuaalivaluutta-alan yritysten olisi 

tiedotettava näistä potentiaalisista ongelmista; 

11. huomauttaa, että on vaikeaa ja epävarmaa ennustaa, miten virtuaalivaluutat kehittyvät, 

tai yksilöidä potentiaalisia erityisiä pidemmän aikavälin poliittisia toimintalinjoja 

tukahduttamatta samalla innovointia; kehottaa komissiota luomaan johdonmukaisen ja 

kattavan strategian EU:n tasolla, jotta voitaisiin määrittää virtuaalivaluuttojen ja 

virtuaalivaluuttateknologian hyödyt ja riskit sekä potentiaalisia pitemmän aikavälin 

toimintalinjoja siten, että samalla otetaan huomioon tarve välttää sisämarkkinoiden 

pirstoutuminen ja vääristyminen, paremman sääntelyn tarve samoin kuin tarve edistää 

taloudellista ja teknologista innovaatiota sekä toimia yhteistyössä asiaankuuluvien 

sidosryhmien ja virtuaalivaluuttayritysten kanssa, jotta EU voi olla edelleen kiinnostava 

paikka tämän teknologian tutkimukselle, kehittämiselle ja toiminnalle; korostaa, että on 

tärkeää valvoa ja analysoida jatkuvasti sitä, miten virtuaalivaluutat kehittyvät ja mitä 

toimintapolitiikan haasteita ne aiheuttavat; ehdottaa, että komission johdolla toimiva 

työryhmä tukee asiaankuuluvia julkisia ja yksityisiä toimijoita ja arvioi ja analysoi 

kaikkea virtuaalivaluuttateknologian ja DLT-sovellusten potentiaalista kehitystä; 

kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota virtuaalivaluutoissa käytettyihin 

algoritmeihin ja arvioimaan niiden turvallisuutta; 

12. kehottaa komissiota tarkastelemaan virtuaalivaluuttojen ja DLT-teknologian vaikutusta 

kaikilla aloilla ja muun muassa niiden roolia digitaalisten sisämarkkinoiden 

kehittämisessä, jotta voidaan varmistaa, että virtuaalivaluutta-alan legitiimit yritykset 

voivat menestyä; 

13. toteaa, että tehokkaiden sääntelylinjausten kehittely virtuaalivaluuttojen kehitykseen 

vastaamiseksi on vielä herkässä alkuvaiheessa; korostaa, että tietyillä aloilla sääntelijät 

ovat edistyneet merkittävästi tehokkaan linjauksen kehittämisessä; panee kuitenkin 
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merkille, että paljon on vielä tehtävä, jotta virtuaalivaluuttojen sääntelemiseksi on 

käytössä tehokkaat puitteet siten, että riskit voidaan torjua tukahduttamatta taloudellista 

ja teknologista innovaatiota; 

14. korostaa kuluttajatietoisuuden, avoimuuden ja luottamuksen merkitystä 

virtuaalivaluuttoja käytettäessä; kehottaa komissiota kehittämään yhteistyössä 

jäsenvaltioiden ja virtuaalivaluutta-alan kanssa suuntaviivoja, joiden tavoitteena on 

taata, että virtuaalivaluuttojen nykyisille ja tuleville käyttäjille annetaan oikeaa, selkeää 

ja kattavaa tietoa, jotta he voivat tehdä täysin tietoon perustuvia valintoja, mikä parantaa 

virtuaalivaluuttajärjestelmien avoimuutta sen suhteen, miten ne on organisoitu, miten ne 

toimivat ja miten ne eroavat säännellyistä ja valvotuista maksujärjestelmistä 

kuluttajasuojan kannalta; kehottaa lisäksi virtuaalivaluutta-alaa harkitsemaan yhdessä 

komission ja jäsenvaltioiden kanssa, voidaanko kansainvälisissä normeissa määriteltyjä 

rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia vaatimuksia soveltaa 

virtuaalivaluuttojen vaihtajiin sekä muihin elimiin, jotka toimivat yhtymäkohtina, joissa 

virtuaalivaluutan vaihtotoiminnot risteävät säännellyn paperirahaa koskevan 

rahoitusjärjestelmän kanssa, ja pyytää komissiota arvioimaan ja tarkastelemaan tarvetta 

laajentaa rahanpesudirektiivin soveltamisalaa kattamaan virtuaalivaluuttojen 

vaihtopalvelut. 
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