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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. suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen, koska digitalisointimahdollisuudet, 

markkinoiden pirstoutumisen vähentäminen ja kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien 

lisääminen ovat erittäin tärkeitä vähittäisrahoituspalvelujen todellisten sisämarkkinoiden 

toteuttamisen kannalta; 

2. on samaa mieltä komission kanssa siitä, että rajat ylittävien rahoituspalvelujen puute on 

suuri huolenaihe ja voi vahingoittaa kuluttajien ja yritysten etuja sekä haitata 

sisämarkkinoiden toimintaa; kannattaa kaikkia pyrkimyksiä löytää uusia tapoja 

vähittäisrahoituspalvelujen sisämarkkinoiden uudelleen käynnistämiseksi ja kehottaa 

komissiota varmistamaan, että näitä palveluja koskeva lainsäädäntö pannaan täytäntöön ja 

saatetaan voimaan asianmukaisesti; 

3. toteaa, että on erityisen tärkeää poistaa rajat ylittävät esteet vakuutusalalla, jotta voidaan 

edistää yhteistyötaloutta;  

4. muistuttaa, että finanssikriisiin reagoitaessa rahoituspalveluihin, mukaan lukien tiettyihin 

vähittäisrahoituspalveluihin, on kohdistettu viiden viime vuoden aikana merkittäviä 

lainsäädäntötoimia, joilla on pyritty lisäämään rahoitustuotteiden ja -palvelujen vakautta 

ja avoimuutta; muistuttaa myös, että useita lainsäädäntötoimia on vasta hiljattain saatettu 

osaksi kansallista lainsäädäntöä tai että osaksi saattamisen prosessi ja täytäntöönpano on 

vielä kesken; kannustaa komissiota varmistamaan, että uusin lainsäädäntö saatetaan 

asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pannaan täytäntöön, sekä analysoimaan 

kaiken vähittäisrahoituspalveluja koskevan lainsäädännön vaikutuksia ja ottamaan 

tulokset huomioon uuden lainsäädännön tarvetta arvioitaessa;   

5. pitää valitettavana, että yritykset kohtaavat edelleen rajat ylittävien toimiensa 

kehittämisessä lukuisia vaikeuksia; korostaa vihreän kirjan tavoin, että 

vähittäisrahoitustuotteiden myymistä rajojen yli haittaavat esteet ja rajatylittävän myynnin 

puutteellisuus eivät ilmene ensisijaisesti Euroopan tasolla, vaan ne johtuvat kansallisesta 

lainsäädännöstä ja kansallisista vaatimuksista, joissa edellytetään rakenteiden perustamista 

tai rekisteröitymistä kuluttajan jäsenvaltioon, tai sisämarkkinoiden jakaantumisesta 

kansallisiksi markkinoiksi; tähdentää, että toimiala ei kykene poistamaan näitä esteitä itse;    

6. pyytää komissiota tarkastelemaan ja analysoimaan yksityiskohtaisesti sekä kansallisia että 

rajatylittäviä esteitä ja jäljelle jääneitä rajojen yli toimimisen esteitä ja rahoitusalan 

sisämarkkinoiden loppuun saattamista; pyytää komissiota esittämään markkinoiden 

nykyisen segmentoitumisen ja hintasyrjinnän syyt ja suosittelemaan toimenpiteitä, joilla 

rahoituslaitoksia voitaisiin sopimuksentekovapautta kunnioittaen kannustaa kilpailemaan 

kansallisten rajojen yli ja haastamaan nykyiset kansalliset hinnoittelurakenteet;  

7. pitää erityisen huolestuttavana, että yksityishenkilöiden moottoriajoneuvojen 

vastuuvakuutuksia ei edelleenkään myydä yli rajojen; toteaa, että tällainen kilpailun puute 

on johtanut siihen, että joidenkin EU:n kansalaisten maksut samasta ajoneuvomallista ovat 
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satoja kertoja muita korkeampia; ymmärtää, että riski ja kustannukset ovat tekijöitä 

hinnanmuodostuksessa, mutta toteaa, että nämä tekijät eivät riitä selittämään tällaista 

hintojen hajanaisuutta Euroopassa; pyytää komissiota laatimaan yksityishenkilöiden 

moottoriajoneuvojen vakuutuksia Euroopan markkinoilla koskevan alakohtaisen 

toimintasuunnitelman, joka sisältää suosituksia takuurahastoja koskeviksi EU:n laajuisiksi 

säännöiksi, korvaushistoriaa koskevien tietojen käytön suuntaviivat, kun EU:n 

kansalainen muuttaa toiseen jäsenvaltioon, ja muita mahdollisia toimia, joita tarvitaan 

moottoriajoneuvojen vakuuttamisen todellisten sisämarkkinoiden luomiseksi; 

8. pitää myönteisenä merkittävää potentiaalia, joka perustuu rahoituspalvelujen 

digitalisoimiseen, tekniseen innovointiin sekä uusien finanssiteknologian alan yritysten 

yleistymiseen; toteaa näiden kehityssuuntien muokkaavan vähittäismyyjien ja kuluttajien 

välistä vuorovaikutusta; kehottaa komissiota arvioimaan digitalisoimista koskevaa 

voimassa olevaa lainsäädäntöä ja digitaalisen yhteiskunnan tarpeita, jotta voidaan 

varmistaa, että digitalisoinnilla parannetaan kaikenlaisten yritysten, myös pk-yritysten ja 

finanssiteknologian alan yritysten, pääsyä markkinoille yhtäläisin ehdoin, että eri 

toimijoiden välinen kilpailu on oikeudenmukaista, millä pyritään laajentamaan kuluttajien 

valintamahdollisuuksia ja auttamaan unionissa tarjottavien rahoituspalvelujen hintojen 

alentamisessa la laadun parantamisessa huolehtien samalla kuluttajansuojan ja 

kyberturvallisuuden korkeasta tasosta;   

9. panee merkille, että näillä markkinoilla toimii entistä enemmän uudentyyppisiä 

palveluntarjoajia; katsoo, että tämä voi tuoda merkittäviä etuja kuluttajille, jos siihen 

kytketään asianmukainen ja oikeudenmukaiseen kilpailuun tähtäävä lainsäädäntökehys 

sekä turvallisuuden ja avoimuuden korkea taso; 

10. katsoo, että EU:n toimielimillä olisi oltava käytössään uudentyyppisten rahoitustuotteiden 

hallinnointia ja valvontaa koskevat asianmukaiset menettelyt; kehottaa kiinnittämään 

huomiota siihen, että kaikki rahoituspalvelumarkkinoiden innovatiiviset tuotteet ovat 

arvaamattomia kuluttajille, markkinoille ja koko järjestelmälle aiheutuvien vaikutustensa 

vuoksi; katsoo, että tässä tilanteessa viranomaisten olisi valvottava tällaista toimintaa 

asianmukaisesti; 

11. korostaa, että kuluttajien luottamusta rahoituspalveluihin on parannettava, koska se on 

edelleen vähäistä erityisesti korkeita valuuttakurssiriskejä aiheuttavien rahoitustuotteiden 

osalta; kehottaa komissiota varmistamaan, että finanssiosaamisen ja -tietoisuuden 

parantamiseen tähtäävät toimenpiteet pannaan täytäntöön kokonaisuudessaan ja että 

tarvittaessa otetaan käyttöön lisätoimenpiteitä, joilla annetaan kuluttajille mahdollisuus 

tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, lisätään kyseisiä tuotteita koskevaa avoimuutta ja 

poistetaan esteet ja perusteettomat kustannukset, jotka koskevat tilanteita, joissa kuluttajat 

haluavat vaihtaa tuotteesta toiseen tai luopua tuotteesta; korostaa, että eurooppalainen 

standardoitu tietosivu (ESIS-tietosivu) ja eurooppalaiset kulutusluottotietolomakkeet olisi 

annettava järjestelmällisesti asiakkaille ennen sopimusta osana luottoa, lainaa tai 

kiinnelainaa koskevaa arviota; 

12. katsoo, että eri rahoitustuotteiden hintojen ja laadun vertailemisen mahdollistavat välineet 

saattavat parantaa merkittävästi eri rahoitustuotteiden avoimuutta ja vertailtavuutta, 

kaventaa hintaeroja ja viime kädessä auttaa kuluttajaa tekemään paremman ja tarkempaan 

tietoon perustuvan valinnan; pyytää komissiota varmistamaan, että edellytetyt 
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vertailuvälineet ovat paikkansapitäviä, kun verrataan eri lainkäyttöalueilla 

vertailukelpoisia tuotteita ja palveluja, ja työskentelemään vähittäismyyjien, pk-yritysten, 

kuluttajajärjestöjen ja muiden asianomaisten sidosryhmien kanssa myydyimpiä 

rahoituspalvelutuotteita koskevan riippumattoman yleiseurooppalaisen vertailusivuston 

luomiseksi; 

13. suhtautuu myönteisesti työhön, jota Euroopan tason eri virastot ovat tehneet kuluttajien 

etujen suojelemiseksi rahoitusalalla; korostaa kuitenkin, että näiden virastojen välistä 

yhteistyötä on parannettava tehokkuuden lisäämiseksi ja päällekkäisten tehtävien 

välttämiseksi; 

14. kehottaa jäsenvaltioita siirtämään täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään ja 

panemaan täytäntöön kiinnitysluottodirektiivin, maksupalveludirektiivin, 

vakuutusedustusta koskevan direktiivin ja toisen rahoitusmarkkinadirektiivin 

mahdollisimman nopeasti erityisesti kuluttajatietoja koskevien vaatimusten ja 

suojatoimenpiteiden osalta; 

15. korostaa Euroopan pankkiviranomaisen (EPV), Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ja Euroopan vakuutus- ja 

lisäeläkeviranomaisen (EVLEV) roolia rahoitustuotteiden kuluttajien suojelun 

varmistamisessa; kehottaa komissiota varmistamaan niiden riippumattomuuden ja sen, että 

niillä on tarvittavat välineet tehtäviensä suorittamista varten, ja pitää valitettavana 

budjettileikkauksia, jotka ovat johtaneet niiden työohjelmien rajoittamiseen; 

16. korostaa, että komission kaikkien uusien ehdotusten olisi perustuttava asianmukaisiin ja 

tarkkoihin tietoihin; 

17. katsoo, koskeva asuinpaikkaan, perusteettomiin hintaeroihin sekä epäoikeudenmukaisiin 

ja perusteettomiin maakohtaisiin estoihin perustuva tavanomaisten rahoitusalan 

vähittäistuotteiden aiheeton syrjintä jäsenvaltioiden välillä edellyttää pikaisia toimia; 

18. korostaa, että tuotteiden siirrettävyys on erittäin tärkeää vähittäisrahoituspalvelujen 

todellisten sisämarkkinoiden kannalta erityisesti eläkeoikeuksien ja yksityisen 

sairausvakuutuksen siirrettävyyden osalta; kehottaa komissiota sen vuoksi esittämään 

toimia, joilla varmistetaan rajat ylittävä siirrettävyys sekä yhdenmukaistetaan alaan 

liittyvät yritysten ja kuluttajien oikeudet ja velvollisuudet kaikkialla EU:ssa; 

19. panee merkille, että rajat ylittävien transaktioiden määrän kasvu lisää tietopyyntöjä, jotka 

koskevat maksukyvyn kaltaisia henkilökohtaisia taloudellisia tietoja yksityisissä 

sopimuksissa, ja korostaa, että tällaisia tietojenvaihtoja varten tarvitaan tietojen jakamisen 

parantamista ja tietosuojasääntöjen mukaiset yhteiset säännöt; 

20. kehottaa poistamaan rahoitushyödykkeiden ja -palvelujen etämyynnin esteet ja 

varmistamaan korkeatasoisen kuluttajansuojan ja turvallisuuden; suhtautuu myönteisesti 

sähköisen allekirjoituksen ja sähköisen tunnistamisen käytön lisääntymiseen eIDAS-

asetuksen puitteissa ja kehottaa kiinnittämään huomiota tarpeeseen edistää yksityisen 

sektorin digitaalisten tunnistamistekniikoiden vastavuoroista tunnustamista ja 

yhteentoimivuutta heikentämättä EU:ssa olemassa olevien järjestelmien turvallisuustasoa; 

kehottaa komissiota edistämään sähköisten tunnisteiden käyttöä etätunnistamisen keinona, 

joka täyttää nykyiset turvallisuusvaatimukset; pyytää jäsenvaltioita työskentelemään sen 
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varmistamiseksi, että sähköisistä allekirjoituksista tulee rahoituspalvelujen kauppaa ja 

sopimuksia koskeva normi; 

21. toteaa, että rahoituslaitosten sopimusvapauteen perustuvaa oikeutta tarjota palvelujaan 

rajojen yli on kunnioitettava, koska palveluntarjoajien olisi voitava päättää, mitkä asiakas- 

ja markkinasegmentit ovat asianmukaisia niiden liiketoimintamallin osana; 

22. korostaa, että etenkin rajat ylittävän vaihtoehtoisen riidanratkaisun ja verkkovälitteisen 

riidanratkaisun käyttömahdollisuus tehokkaana muutoksenhakukeinona on keskeistä 

sisämarkkinoiden, pk-yritysten ja kuluttajien luottamuksen kannalta; suosittelee, että Fin-

NET-ohjelma sisällytetään vaihtoehtoisen riidanratkaisun ja verkkovälitteisen 

riidanratkaisun rakenteisiin, jotta voidaan lisätä sen tehokkuutta ja tehostaa sen toimintaa 

sen puolesta, että tällaiset palvelut muutetaan kuluttajille tarkoitetuiksi keskitetyiksi 

asiointipisteiksi; 

23. pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, että vähittäisrahoituspalveluihin liittyvä digitaalinen 

viestintä ja myynti ovat esteettömästi vammaisten henkilöiden käytettävissä myös 

verkkosivustoilla ja ladattavina tiedostomuotoina; kannattaa vähittäisrahoituspalvelujen 

sisällyttämistä täysimääräisesti tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia 

koskevan direktiivin (”esteettömyyttä koskeva eurooppalainen säädös”) soveltamisalaan; 

24. pyytää komissiolta vähittäisrahoituspalveluja koskevaa toimintasuunnitelmaa; 

25. pyytää komissiota arvioimaan yhtenäisen euromaksualueen tai kansallisen sähköisen 

varojen siirron kautta lähetetyistä tai vastaanotetuista varoista perittävien kaikkien 

maksujen poistamista koskevan ehdotuksen vaikutusta ja mahdollisia hyötyjä 

eurooppalaisille kuluttajille; 

26. suhtautuu myönteisesti autonvuokrauspalvelujen hinnoittelun avoimuuden edistämiseksi 

tehtävään työhön, lisävakuutusten myyminen ja muut maksut mukaan luettuina; korostaa, 

että ajoneuvon vuokraamiseen liittyvien kaikkien pakollisten tai valinnaisten maksujen tai 

palkkioiden olisi oltava kuluttajien näkyvillä vuokrausyrityksessä tai vertailusivustolla 

selkeällä ja korostetulla tavalla; muistuttaa komissiota tarpeesta panna sopimattomia 

kaupallisia käytäntöjä koskeva direktiivi täytäntöön ja suhtautuu myönteisesti teknisten 

muutosten vuoksi äskettäin laadittujen täytäntöönpanoa koskevien uusien suuntaviivojen 

hyväksymiseen; 

27. palauttaa mieliin luottoluokituslaitosten sääntelyn parissa tehdyn työn; pyytää komissiota 

tarkastelemaan uudelleen tällaisen lainsäädännön vaikutusta vähittäisasiakkaille 

myytävien tuotteiden osalta; 

28. tukee sellaisen täysin siirtokelpoisen tilinumerojärjestelmän käyttöönottoa, jolla korvataan 

nykyinen yhteinen euromaksualueen järjestelmä ja joka yhdistää kuluttajan yhteen 

rahoituslaitokseen siten, että IBAN-koodi linkitetään vahvistettuun BIC/SWIFT-koodiin; 

kehottaa komissiota tekemään tilinumeroiden siirrettävyyden mahdollistavan ehdotuksen 

ja katsoo, että siirrettävyyden olisi oltava mahdollista ainakin yksittäisen jäsenvaltion 

rahoituslaitosten välillä. 
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