
AD\715242FI.doc PE400.632v02-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

2007/2287(INI)

2.4.2008

LAUSUNTO
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

vähittäisrahoituspalveluita yhtenäismarkkinoilla koskevasta vihreästä kirjasta
(2007/2287(INI))

Valmistelija (*): Olle Schmidt

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 47 artikla



PE400.632v02-00 2/6 AD\715242FI.doc

FI

PA_NonLeg



AD\715242FI.doc 3/6 PE400.632v02-00

FI

EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että samalla, kun Euroopan unionin vähittäisrahoituspalveluja koskevan 
lainsäädännön on aina pyrittävä takaamaan paras mahdollinen kuluttajansuoja, kaikkien 
markkinaosapuolten – mukaan lukien kuluttajat/sijoittajat – on oltava tietoisia 
rahoitusmarkkinoiden perusperiaatteesta, jonka mukaan kaikkiin korkeampiin 
tuottomahdollisuuksiin liittyy suurempi riski, ja että riski on olennainen osa kaikkia 
toimivia rahoitusmarkkinoita; korostaa lisäksi, että korkeatasoisen kuluttajansuojan ja 
moitteettomasti toimivien sisämarkkinamekanismien välille olisi pyrittävä löytämään 
oikea tasapaino; katsoo, että komission olisi edistettävä rahoitustietoutta levittäviä 
kansallisia aloitteita, joilla pyritään tarkkaan tietämykseen riskin ja tuoton suhteista sekä 
rahoitusvälineiden erityisluonteesta;

2. myöntää, että vaikka vähittäisrahoituspalvelujen kysyntä on nykypäivänä pääasiassa 
kotimaista, Internetin ja verkkopankin käytöstä on tullut keskeinen väline kuluttajille, kun 
nämä suorittavat rajat ylittäviä vähittäisrahoitustoimintoja; pyytää siksi kaikkia mukana 
olevia osapuolia tukemaan sähköisten palvelujen kehittämistä ja varmistamaan samalla 
sähköisen viestinnän turvallisuuden erityisesti kuluttajien hyväksi;

3. korostaa kuitenkin, ettei pidä unohtaa kuluttajia, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää 
Internetiä ja verkkopankkia tai joilla on vaikeuksia niiden käytössä esimerkiksi ikänsä 
takia;

4. on sitä mieltä, ettei rahoituspalveluja koskevan lainsäädännön yksinkertaistaminen ja 
kuluttajien liikkuvuuden esteiden poistaminen saa johtaa kuluttajansuojan tason laskuun 
jäsenvaltioissa;

5. ottaa huomioon rahoituspalvelupolitiikkaa 2005–2010 koskevasta valkoisesta kirjasta 
11. heinäkuuta 2007 hyväksymänsä päätöslauselman1, erityisesti siihen sisältyvän 
suosituksen luoda Euroopan unionin talousarvioon "budjettikohta, josta kuluttaja- ja pk-
yrityksistä koostuvien järjestöjen rahoitusmarkkina-asiantuntijapalvelut rahoitettaisiin";

6. katsoo, että kuluttajien, jotka haluavat vaihtaa rahoituspalvelujensa tarjoajaa, on voitava 
tehdä se milloin tahansa ja että tähän liittyvien oikeudellisten esteiden ja kustannusten on 
pysyttävä mahdollisimman pieninä ja että palvelujen tarjoajien vaihtoa koskevat 
sopimuslausekkeet on laadittava selkeällä ja helposti ymmärrettävällä kielellä ja ne on 
saatettava yksiselitteisesti kuluttajan tietoon;

7. on sitä mieltä, että samalla, kun tuoteinnovaatiot ovat merkittävässä asemassa, kun 
kuluttajalla tarjotaan entistä laajempi valikoima vaihtoehtoja heidän etsiessään 
sopivimpia rahoitustuotteita kilpailukykyiseen hintaan, kaikki rahoitustuotteet olisi 
esiteltävä selvällä, objektiivisella ja luotettavalla tavalla; kehottaa komissiota tekemään 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0338.
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ehdotuksia verrannollisten vähittäistuotteiden jakelua ja järjestämistä koskevien 
sääntelyvaatimusten ja niitä koskevan tiedottamisen tehostamiseksi; on lisäksi sitä mieltä, 
että tällaisten ehdotusten pitää perustua rahoitusvälineiden markkinoista 
21. huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan Parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY1 esitettyihin periaatteisiin, joita ovat esimerkiksi parasta 
sijoitusneuvontaa koskeva periaate tai "tunne asiakkaasi"-periaate;

8. kannattaa komission aloitteita lisätä rahoitusalan tuntemusta ja on selvillä siitä, että sen 
toteuttamiseen tarvitaan tiedotusta, mutta samalla se kuitenkin myöntää, että on hankalaa 
säilyttää tasapaino toisaalta liiallisen tietomäärän ja toisaalta kuluttajille tarjottavan 
riittävän tiedon välillä; suosii laatua määrän sijasta; sen vuoksi kehottaa komissiota 
kääntymään kuluttajajärjestöjen puoleen määrittääkseen, millainen tieto on kuluttajan 
näkökulmasta olennaista oikean valinnan tekemiseksi; korostaa, että tiedotus ja neuvonta 
olisi erotettava selkeästi toisistaan;

9. korostaa, että kuluttajat tarvitsevat sekä luottamusta että asianmukaista tietoa, jotta he 
osaisivat tehdä oikeita ratkaisuja valitessaan rahoitustuotetta; korostaa lisäksi, että 
tarvitaan koordinoituja toimia sekä kansallisella että Euroopan unionin tasolla rahoitusalan 
tuntemuksen lisäämiseksi kaikissa jäsenvaltioissa;

10. vaatii, että kuluttajilla olisi oltava mahdollisuus käyttää tuomioistuinten ulkopuolisia 
vaihtoehtoisia riidanratkaisuvälineitä (ADR) ratkaistakseen vähittäisrahoituspalveluita 
koskevia riita-asioita sekä kansallisella että rajat ylittävällä tasolla; pyytää komissiota 
tukemaan parhaita toimintatapoja vaihtoehtoisen riidanratkaisun yhteydessä;

11. pyytää jäsenvaltioita tukemaan kuluttajien tietämystä ja tuntemusta rahoituspalvelualan 
riitojenratkaisuverkostosta FIN-NETistä; korostaa, että FIN-NETin on oltava keskeinen 
väline kaikissa jäsenvaltioissa, kun koordinoidaan oikeussuojaa ja vaihtoehtoisia 
riitojenratkaisuvälineitä koskevaa julkista tiedotusta, erityisesti rajat ylittävien 
rahoituspalvelujen yhteydessä;

12. muistuttaa, että perinteinen riitauttaminen tuomioistuimessa on edelleen tärkeä 
riitojenratkaisuväline; kehottaa sen vuoksi komissiota tutkimaan tuomioistuimen 
toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla 22. joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 44/20012 vaikutusta rajat ylittäviin vähittäisrahoituspalveluihin;

13. kannattaa yhtenäisen ratkaisun löytämistä eurooppalaisella tasolla, joka takaisi kuluttajille 
mahdollisuuden käyttää yhteisiä vakaita ja uusia oikeussuojakeinoja 
vähittäisrahoitustuotteiden rajat ylittävään toimintaan liittyvien valitusten 
ratkaisemiseksi; kehottaa arvioimaan kansallisella tasolla hiljattain kehitettyjen 
järjestelmien vaikutusta;

14. korostaa tarvetta varmistaa kaikkien osapuolten pääsy rahoituspalveluihin; kehottaa siten 
rahoituspalvelujen tarjoajia tarjoamaan vähintään luottopohjaisen postisiirtotilin 

                                               
1 EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.
2 EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1.



AD\715242FI.doc 5/6 PE400.632v02-00

FI

kuluttajille, jotka ilmoittavat haluavansa sellaisen.
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