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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n kuluttajapoliittinen strategia vuosiksi 2007–2013
(2007/2189(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle "EU:n kuluttajapoliittinen strategia vuosiksi 2007–2013 –
Kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, hyvinvoinnin parantaminen ja tehokas 
suojaaminen" (KOM(2007)0099),

– ottaa huomioon neuvoston kokouksessaan 30.–31. toukokuuta 2007 antaman 
päätöslauselman EU:n kuluttajapoliittisesta strategiasta vuosiksi 2007–2013,

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman rajat ylittävien palvelujen 
tarjoajien velvoitteista1,

– ottaa huomioon 6. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman vihreästä kirjasta 
kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkistamisesta2,

– ottaa huomioon 4. syyskuuta 2007 hyväksymänsä päätöslauselman yhtenäismarkkinoita 
koskevasta katsauksesta: esteiden ja tehottomuuden poistaminen paremman 
täytäntöönpanon ja valvonnan avulla3,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 2000-luvun Euroopan 
yhtenäismarkkinoista (KOM(2007)0724),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle osoitetun, yleishyödyllisiä palveluita ja 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita koskevaa uutta eurooppalaista sitoumusta koskevan 
komission tiedonannon, joka on tiedonannon "2000-luvun Euroopan yhtenäismarkkinat" 
saateasiakirja (KOM(2007)0725),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Mahdollisuudet, väylät ja 
yhteisvastuu: 2000-luvun Euroopan uusi sosiaalinen visio" (KOM(2007)0726),

– ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan aloitteista 
vähittäisrahoituspalveluiden alalla, joka on saateasiakirja komission tiedonantoon 2000-
luvun Euroopan yhtenäismarkkinoista (SEC(2007)1520),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0421.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0383.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0367.
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– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

Taustaa

1. ottaa kernaasti vastaan komission tiedonannon EU:n kuluttajapoliittisesta strategiasta;
2. katsoo, että horisontaalinen lähestymistapa kuluttajapolitiikkaan on tarpeen ja että 

kuluttajan edun huomioon ottaminen kaikilla merkityksellisillä politiikanaloilla on 
olennaisen tärkeää; on näin ollen tyytyväinen siihen, että komissio korostaa tarvetta 
varmistaa, että sisämarkkinoilla otetaan paremmin huomioon kansalaisten odotukset ja 
huolenaiheet; muistuttaa komissiota tältä osin siitä, että kuluttajapolitiikan tulisi olla 
mukana kaikilla politiikanaloilla jo niinkin varhaisessa vaiheessa kuin vaikutusten 
arvioinnissa;

3. painottaa, että kuluttajalainsäädännön tarkistamisen pitäisi johtaa kuluttajien oikeuksia 
koskevan lainsäädännön suurempaan yhtenäisyyteen; toistaa pitävänsä parempana 
yhdistelmälähestymistapaa eli horisontaalista välinettä, jonka avulla pyritään 
ensisijaisesti tekemään voimassa olevasta lainsäädännöstä johdonmukaista ja jonka avulla 
voidaan tukkia porsaanreiät kokoamalla pysyvästi yhteen kaikille direktiiveille yhteiset 
kysymykset; katsoo, että erityiskysymyksiä olisi edelleen käsiteltävä erikseen 
alakohtaisissa direktiiveissä;

4. pitää myönteisenä ehdotusta siitä, että komissio nimittää kuluttaja-asioiden 
yhteyshenkilöitä; kehottaa kutakin pääosastoa julkaisemaan vuosikertomuksen siitä, 
kuinka kuluttajapolitiikka sisällytetään sen vastuualueeseen;

5. katsoo, että laaja kuluttajansuoja ja tehokas oikeussuoja kaikkialla Euroopassa on 
hyödyksi kuluttajille samoin kuin kilpaileville tuottajille ja myyjille; korostaa, että tämä 
luo yrityksille kannustimia tuottaa ja myydä kestävämpiä tuotteita, mikä johtaa 
kestävämpään kasvuun; painottaa, että paremmin toimivien sisämarkkinoiden 
saavuttamiseksi tarvitaan tehokasta ja parempaa kuluttajansuojaa;

6. vaatii toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että EU:n sisällä toimivat 27 kansalliset 
"minimarkkinat" todellakin muutetaan maailman laajimmiksi vähittäismarkkinoiksi; 
katsoo, että tämä edellyttää, että kansalaiset kokevat yhtä turvalliseksi tehdä ostoksia 
internetin välityksellä kuin kulmakaupassaan ja että pienet ja keskisuuret yritykset (pk-
yritykset) voivat luottaa samoihin yksinkertaisiin sääntöihin kaikkialla sisämarkkinoilla; 
kehottaa komissiota selvittämään tapoja parantaa pk-yritysten suojelua;

7. painottaa, että kuluttajapolitiikkaa koskevien EU:n sääntöjen olisi toimittava lähtökohtana 
maailmanlaajuisille standardeille, ja on iloinen siitä, että Eurooppa on edelläkävijä, joka 
käyttää "pehmeää" valtaansa kuluttajien oikeuksien parantamiseksi maailmanlaajuisesti;

8. kannustaa komissiota jatkamaan kuluttajien oikeuksien takaamista tuoteturvallisuuden 
osalta markkinoiden valvontaa parantamalla, EY-merkintöjä lisäämällä sekä arvioimalla 
mahdollisuutta tarkistaa Euroopan parlamentin ja neuvoston 3. joulukuuta 2001 yleisestä 
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tuoteturvallisuudesta antamaa direktiiviä 2001/95/EY1 ("yleinen 
tuoteturvallisuusdirektiivi");

Parempi tietopohja

9. toteaa, että kuluttajien ei aina voi olettaa toimivan järkiperäisesti ennen ostopäätöstä tai 
pyytävän korvausta ongelmatilanteessa; vaatii tämän vuoksi painopisteen siirtämistä 
aitoon kuluttajakäyttäytymiseen; muistuttaa äskettäin hyväksytystä, Euroopan 
parlamentin ehdottamasta budjettikohdasta pilottihankkeen luomiseksi muun muassa 
kuluttajatietokannan kehittämistä varten sekä tutkimusten ja kyselyjen suorittamiseksi ja 
vertailujen tekemiseksi eri jäsenvaltioiden saavutusten välillä; on tyytyväinen komission 
laatimaan kuluttajapolitiikan tulostauluun, joka johtaa parempaan ymmärrykseen muun 
muassa hintarakenteista sekä kuluttajakäyttäytymisestä ja -tyytyväisyydestä;

10. on ilahtunut tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen seitsemännen puiteohjelman 
käytöstä välineenä lisätä analyyttista ja empiiristä ymmärtämystä kuluttajien 
käyttäytymisestä;

11. on sitä mieltä, että kuluttajansuojalle olisi annettava etusija teollisuuden ja yritysten 
suunnitellessa tuotteita ja palveluja ja että markkinoiden muutosten tarkasteleminen on 
elintärkeää; kehottaa komissiota ryhtymään toimiin tämän mukaisesti;

12. korostaa, että kuluttajapolitiikassa ei pitäisi pelkästään pyrkiä korjaamaan tapahtuneita 
vahinkoja vaan olisi myös katsottava eteenpäin; katsoo, että ratkottaessa uusien 
teknologioiden käyttöönoton tai muuttuneiden mieltymysten mahdollisesti aiheuttamia 
ongelmia valitusten määrä sinänsä ei ole riittävä muuttuja kertomaan, mihin alueisiin olisi 
keskityttävä;

13. katsoo, että kuluttajan etua palvellaan paremmin ohjaamalla yrityksiä kollektiivisesti sen 
sijaan, että keskityttäisiin yksittäisiin yrityksiin; huomauttaa, että tämä on ollut nähtävissä 
äskettäin esimerkiksi vaarallisten lelujen tapauksessa;

14. vaatii toimia vuoropuhelun parantamiseksi kuluttajien ja liike-elämän välillä EU:ssa; 
katsoo, että asianmukainen vuoropuhelu, parhaat käytänteet mukaan lukien, voisi 
vähentää ongelmia sisämarkkinoilla;

15. painottaa, että EU:n ja jäsenvaltioiden pitäisi investoida enemmän kuluttajille 
suunnattuihin tiedotus- ja koulutuskampanjoihin; katsoo, että kuluttajien koulutuksen 
pitäisi alkaa jo koulussa alemmalla perusasteella; korostaa, että koulutuksen on oltava 
erottamaton osa elinikäistä oppimista;

16. on sitä mieltä, että kuluttajapolitiikkaa suunniteltaessa olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota heikoimmassa asemassa olevien erityistarpeisiin ja että väestötilastollinen 
kehitys olisi otettava huomioon; vaatii, että ikääntyneiden tarpeita painotetaan erityisesti;

                                               
1 EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4.
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Palvelujen painottaminen

17. palauttaa mieliin päätöslauselmansa rajat ylittävien palvelujen tarjoajien velvoitteista; 
odottaa kiinnostuneena asiaa koskevaa komission työohjelmaa; pyytää komissiota 
selvittämään mahdollisia aikeitaan lisäaloitteiksi tällä alalla;

18. katsoo, että sekä yksityiset että yleishyödylliset palvelut olisi sisällytettävä yleisen 
tuoteturvallisuusdirektiivin soveltamisalaan, jotta lisättäisiin luottamusta rajat ylittäviin 
palveluihin;

19. katsoo, että yleishyödyllisiin palveluihin liittyvien oikeudellisten epävarmuustekijöiden 
voittamiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota;

20. korostaa, että riittävää kuluttajansuojaa tarvitaan myös muiden muassa postipalvelujen 
alalla sekä vesi-, energia- ja televiestintäalalla; painottaa, että kyseisten alojen 
vapauttamisen olisi aina johdettava konkreettisiin parannuksiin kuluttajille;

21. katsoo, että vähittäisrahoituspalveluiden alalla tarvitaan lisätoimia; suhtautuu 
myönteisesti komission aikomukseen tehdä aloitteita asiakkaiden valinnanvapauden ja 
liikkumisen parantamiseksi sisämarkkinoilla; kehottaa komissiota tutkimaan 
rahoituslaitosten, kuten pankkien ja vakuutusyhtiöiden, mahdollista protektionismia;

Paremmat mahdollisuudet hakea oikeussuojaa

22. on tyytyväinen, että strategiassa keskitytään täytäntöönpanon ja oikeussuojan 
parantamiseen; katsoo, että tämä on ilman muuta tärkein tekijä kuluttajien luottamuksen 
rakentamisessa sisämarkkinoilla; kannattaa asiaan paneutumista syvemmin;

23. katsoo, että kiistat olisi pääasiallisesti ratkaistava tuomioistuinten ulkopuolella, koska 
tuomioistuinten ulkopuoliset muutoksenhakutavat voivat olla nopeampia ja tulla 
halvemmaksi; korostaa tältä osin tarvetta vahvistaa Euroopan kuluttajakeskuksia ja 
SOLVITia ja vaatii mittavampia taloudellisia resursseja näille verkoille;

24. kehottaa komissiota selvittämään hyödyt, joita koituisi erityisen Euroopan kuluttaja-
asiamiehen toimen perustamisesta Euroopan oikeusasiamiehen toimistoon;

25. toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa, mutta ei kaikissa, käytetään jo nyt kollektiivisia 
oikeussuojakeinoja; panee merkille, että tältä osin kuluttajia ei kohdella samanarvoisesti 
kaikkialla EU:ssa;

26. kehottaa komissiota esittämään aloitteita kollektiivisten oikeussuojakeinojen 
aikaansaamiseksi, siten että toimijana olisi kuluttaja-asiamies tai muu relevantti 
viranomainen; painottaa, että eurooppalaisen järjestelmän on oltava Yhdysvaltojen 
ryhmäkannejärjestelmästä poikkeava ja että vaatimuksilla olisi aina oltava yhteys 
tosiasiallisesti aiheutuneeseen vahinkoon; korostaa, että kollektiivisilla 
oikeussuojakeinoilla ei pyritä antamaan kuluttajille uusia oikeuksia, vaan ne ovat 
pelkästään uusi väline olemassa olevien oikeuksien täytäntöönpanossa; katsoo, että 
järjestelmällä olisi oltava laaja soveltamisala, sen olisi oltava helposti käytettävissä ja 
perustuttava asianmukaiseen tasapainoon tiedon ja luottamuksellisuuden välillä;
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27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Kuluttajansuoja on otettava huomioon kaikissa EU:n säädöksissä, eikä sitä tule pitää 
erityisenä politiikanalana. Se ei ole lisäys sisämarkkinoihin eikä se myöskään ole koriste, joka 
saa ihmiset tuntemaan olonsa mukavammaksi. Se on palapelin olennainen osa, jota ilman 
sisämarkkinat jäisivät epätäydellisiksi. Esittelijä suhtautuu myönteisesti EU:n 
kuluttajapoliittiseen strategiaan vuosiksi 2007–2013, mutta katsoo myös, että sitä on 
seurattava aktiivisesti ja jatkuvasti, jotta kuluttajat todella ottaisivat sen omakseen.

Euroopan sisämarkkinoilla on mahdollisuudet tulla maailman laajimmiksi 
vähittäismarkkinoiksi, mutta vielä tätä tavoitetta ei ole saavutettu. Puuttuva pala tässä 
keskeneräisessä palapelissä on kuluttajien luottamuksen puute EU:ssa – sen absoluuttisen 
uskon puute, että asiakas voi tehdä toisessa jäsenvaltiossa ostoksen missä tahansa ja milloin 
tahansa ja tuntea olonsa täysin turvalliseksi. Komissio luottaa siihen, että tämä tavoite 
saavutetaan vuoteen 2013 mennessä. Esittelijä toivoo, että tämä osoittautuu todeksi, mutta 
katsoo, että se voi tapahtua ainoastaan, jos kykenemme panemaan täytäntöön toimenpiteet, 
joita tarvitaan kuluttajien uskon ja luottamuksen vahvistamiseksi.

Euroopan kuluttajaneuvontakeskusten verkon vahvistaminen on tervetullutta. Tulevaisuudessa 
keskuksille olisi annettava riittävät resurssit, jotta ne voisivat toimia tehokkaasti ja reagoida 
nopeasti uusiin suuntauksiin ja kehityksiin.

Esittelijä korostaa, että kuluttajansuojalla EU:ssa on myös ulkoinen ulottuvuus, kuten 
viimeaikaiset tapahtumat vaarallisten leikkikalujen tuonnissa ovat selvästi osoittaneet. 
Vaarallisia kulutushyödykkeitä koskevaan EU:n nopeaan hälytysjärjestelmään (RAPEX) 
tulleiden ilmoitusten määrän suuri kasvu osoittaa, että asiassa on vielä paljon tehtävää. 
Kuluttajien olisi voitava luottaa kaikkiin sisämarkkinoilla oleviin tuotteisiin – sekä EU:sta että 
kolmansista maista peräisin oleviin.

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä heikoimmassa asemassa olevien kuluttajien, kuten lasten 
ja vanhusten, suojeluun. Ikäihmisten määrä Euroopassa kasvaa merkittävästi ja nopeasti 
tulevina vuosina. Jäsenvaltioiden ja kuluttajajärjestöjen olisi keskityttävä kuluttajien 
koulutukseen, joka olisi aloitettava jo kouluissa ja jonka olisi oltava osa elinikäistä oppimista. 
Etenkin uusissa jäsenvaltioissa tiedotuskampanjat ovat tärkeitä kuluttajien tietojen 
lisäämiseksi.

Euroopan laajuinen kollektiivisten oikeussuojakeinojen järjestelmä on välttämätön. 
Todellisten sisämarkkinoiden, joilla kuluttajat liikkuvat, pitäisi myös tarjota heille välineet 
korvauksen hakemiseksi, jos jokin menee vikaan. Kiistat olisi pääasiallisesti ratkaistava 
tuomioistuinten ulkopuolella, mutta olisi myös oltava mahdollisuus viedä asia oikeuteen.

On tärkeää ottaa opiksi Yhdysvaltojen huonosti toimivasta ryhmäkannejärjestelmästä. Sitä ei 
pitäisi ottaa mahdollisen eurooppalaisen järjestelmän perustaksi. Kollektiivisilla 
oikeussuojakeinoilla ei pitäisi antaa kuluttajille uusia oikeuksia, vaan vain auttaa heitä 
hyödyntämään nykyiset oikeutensa täysimittaisesti. Vaatimuksilla olisi aina oltava yhteys 
tosiasiallisesti aiheutuneeseen vahinkoon.
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Tietyillä jäsenvaltioilla on jo oma järjestelmänsä, mutta ne poikkeavat toisistaan eri 
jäsenvaltioissa. Komissio tarkastelee parhaillaan erilaisia kansallisia järjestelmiä. Esittelijä 
ehdottaa, että komissio tutkisi hyötyjä erityisen Euroopan kuluttaja-asiamiehen toimen 
perustamisesta Euroopan oikeusasiamiehen toimistoon. Kuluttaja-asiamies muun muassa 
koordinoisi kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin kuuluvia vaatimuksia EU:ssa.

Esittelijä pitää tervetulleena sitä, että kuluttajien edut on viime aikoina sisällytetty paremmin 
muihin politiikanaloihin. On tärkeää, että tätä kehitystä lisätään jatkossa. Kuluttajien edut olisi 
aina otettava huomioon uusia toimintatapoja kehitettäessä. Se on olennaisen tärkeää 
varmistettaessa, että kuluttajat hyötyvät täysipainoisesti EU:n sisämarkkinoista.
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