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PERUSTELUT 

1. EHDOTUKSEN TAUSTA 

Eurooppa 2020 -strategiassa todetaan, että kansal aisille on annettava ”mahdollisuus osallistua 
sisämarkkinoihin täysim ääräisesti”. Täm ä edelly ttää, että ”p arannetaan kan salaisten 
mahdollisuuksia ja luottamusta ostaa tavaroita ja palveluja yli rajojen”. 

On käynyt yhä ilm eisemmäksi, että aikana, jona  Euroopassa tarvitaan uusia kasvun lähteitä, 
kuluttajapolitiikalla voidaan edis tää m erkittävällä tav alla Euroo ppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttam ista. Eu roopassa on 500 miljoonaa kulutta jaa, ja kulutusm enot ovat 
56 prosenttia EU:n BKT:sta. Mitä pare mmat valm iudet kuluttajilla on tehdä tietoon 
pohjautuvia päätöksiä, sitä paremmin he voivat myötäv aikuttaa sisäm arkkinoiden 
vahvistumiseen ja kasvun lisääntym iseen. Kuluttajat, joilla on vaikutusm ahdollisuuksia, hyvä 
kuluttajansuoja ja kyky hyödyntää sisä markkinoiden edut, osaavat va atia laatua, palvelua ja 
vastinetta rahoilleen ja näin edistää innovointia ja kasvua. Kuluttajien vaatimuksiin vastaavilla 
yrityksillä on puolestaan parh aat valm iudet selviytyä m aailmanlaajuisten m arkkinoiden 
paineissa. 

Vaikutusvallan lisääm isessä ei ole kyse ainoa staan kuluttajien oikeuksista vaan laajemm in 
sellaisen ympäristön kehittämisestä, jossa kuluttajat kykenevät hyödyntämään oikeuksiaan. Se 
tarkoittaa sellaisen toimintakehyksen luomista, jossa kuluttajat voivat lähtökohtaisesti luottaa 
siihen, että  heidän tu rvallisuutensa on taa ttu ja että kä ytössä on v älineet, joid en avulla 
standardeissa ja käytänteissä esiintyvät puutteet havaitaan ja  niihin puututaan tehokkaasti 
kaikkialla Euroopassa. Se tarkoittaa m yös sella isen ympäristön kehittämistä, jossa kuluttajat 
osaavat kasvatuksen, valistuksen ja tiedon avulla hyödyntää sisäm arkkinoita ja poim ia 
tarjonnasta parhaat tuotteet  ja palvelut. Vaikutusvallan lisääm inen edellyttää, että kuluttajat 
kykenevät hyödyntämään EU-lainsäädäntöön perustuvia oikeuksiaan kaikkialla Euroopassa ja 
– jos jokin m enee vikaan – he voivat luottaa siihen, että näid en oikeuksien täytäntöönpanoa 
valvotaan ja tehokkaat oikeussuojakeinot ovat helposti käytettävissä. 

Kesäkuun 29. päivänä 2011 hyvä ksytyssä tiedonannossa Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva 
talousarvio1 kohdennetaan 175 miljoonaa euroa (vuo den 2011 kiinteinä hintoina) 
kuluttajaohjelmaan vuosiksi 2014–2020. 

Tämän ehdotuksen tarkoituksena on kulutta jaohjelman perustam inen vuosiksi 2014–2020. 
Nyt perustettava ohjelm a on vuosina 2007– 2013 toteutetun kuluttajapolitiikkaa koskevan 
yhteisön toimintaohjelman seuraaja. 

Uudella kuluttajaohjelmalla tuet aan tulevaisuu den kuluttajapoli tiikan yleis tavoitetta, jonka 
mukaan vaikutusvaltaisesta kuluttajasta tulee sisäm arkkinoiden keskeinen toim ija. 
Eurooppalaisella kuluttajapolitiik alla tuetaan ja täydennetään kansallista politi ikkaa. Sillä  
pyritään varm istamaan, että EU-kansala iset saavat m ahdollisimman paljon hyötyä 
sisämarkkinoista ja että heid än turvallisuuttaan  ja taloudellisia etujaan suojellaan 
asianmukaisesti. 

                                                 
1 K OM(2011) 500. 
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Hyödyntämällä kulutusmenojen (56 prosenttia EU:n BKT:sta) valtava taloudellinen m erkitys 
voidaan edistää merkittävällä tavalla EU:n tavoitetta saada kasvu jälleen vauhtiin. 

• Yleinen tausta 

Uuden ohjelman puitteissa rahoitetaan toimia, joilla pyritään ratkaisemaan keskeisiä ongelmia 
seuraavilla neljällä alalla: 

i) Turvallisuus : jäsenv altioiden välis et erot  tuoteturvallisuus lainsäädännön 
täytäntöönpanossa ja v aarallisten tuotteiden esiintyminen sisäm arkkinoilla; tuotantoketjun 
globalisoitumiseen liittyvät riskit; palveluiden turvallisuus; EU-tason tarkoituksenmukaisen 
koordinointirakenteen tarve, jotta EU-rahoituksesta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty. 

ii) Kuluttajavalistus ja -kasvatus: sisämarkkinoiden toimivuutta kuluttajien näkökulmasta 
koskevien luotettavien ja l aadukkaiden tietojen ja analyysi en puute; kuluttajajärjestöjen 
riittämätön kapasiteetti, mm . resurssien ja asiantuntemuksen puute etenkin uusissa 
jäsenvaltioissa; kuluttaj ille annettavien läpinäkyvien, vertai lukelpoisten, luotettavien ja 
käyttäjäystävällisten tietojen puut e etenkin m aiden rajat ylittävi ssä tapauksissa; kuluttajien ja 
vähittäismyyjien puutteellinen tietoisuus ja ymm ärrys kuluttaji en oikeuksista ja 
suojatoimenpiteistä; EU:n nykyisten kuluttajava listusvälineiden riittäm ättömyys etenkin 
digitaaliympäristön kehityksen suhteen. 

iii) Oikeudet ja oikeussuojakeinot: kuluttajien oikeuksien suojelun puutteellisuus 
varsinkin maiden rajat ylittävissä tilanteissa ; tarve parantaa edelleen kuluttajanäkökohtien 
sisällyttämistä EU-politiikkaan ; ongelm at, joita kuluttajat kohtaavat yrittäessään saada  
oikeussuojaa etenkin rajat ylittävissä tapauksissa. 

iv) Täytäntöönpano : kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien 
kansallisten viranom aisten verkoston (C PC-verkosto) koko potentiaalia ei hyödynnetä; 
kuluttajien riittämätön tietoisuus Euroopan kuluttajakeskusten verkostosta (ECC-verkosto) ja 
tarve tehostaa verkoston toimivuutta. 

Turvallisuus, kulutta javalistus ja  -kasvatu s, oikeudet ja oikeussuojakeinot sekä 
täytäntöönpano ovat siis uuden ohj elman prioriteetteja. Näiden lisäksi ohjelmassa pitää ottaa 
huomioon uusia yhteiskunnallisia  haasteita, joiden m erkitys on kasvanut viim e vuosina: 
kuluttajien päätöks iin vaikuttavien  tekijö iden m oninaisuus, kulutus mallien kes tävyyden 
lisäämistarve, digitalis oitumisen mukanaan tuom at m ahdollisuudet ja u hat sekä 
yhteiskunnallisen syrjäytymisen ja muita heiko mmassa asemassa olevie n kuluttajien m äärän 
lisääntyminen sekä väestön ikääntyminen. 

• Kuluttajaohjelman toimien kohde 

Kuluttajapolitiikan kysymykset koskevat useita eri aloja. Koska kuluttajaohjelma on kooltaan 
kuitenkin suhteellisen pi eni, siitä rahoitettavat toim et on kohdennettava aloille, joilla EU-
tason to imilla void aan saada aikaan konkreettisi a tulok sia ja lis äarvoa. Valitut toim ien 
toteutusalat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 
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i) Toimet, jotka vastaava t oikeudellisia velvoitteita, jotka johtuvat perussopimuksesta ja 
voimassa olevasta EU:n säännöstöstä kuluttajansuojan alalla EU:ssa ja jäsenvaltioissa: 

– RAPEX-verkoston2, kuluttajansuojalainsäädänn ön täytäntöönpanosta vastaavien 
kansallisten viranom aisten verkoston ja  kosm etiikkatietokantojen ylläpidon ja  
tarkoituksenmukaisen toimivuuden rahoittaminen. 

ii) Toimet, joita ei toteu teta tai ei  voida toteuttaa jäsenm aiden tasolla  siksi, että ne ovat 
ominaislaadultaan EU:n laajuisia: 

– Kuluttajien tukeminen rajat ylittävissä ongelmatapauksissa seuraavin keinoin: 

- Euroopan kuluttajakeskusten (ECC) ve rkoston toim innan osarahoittam inen, 
sillä kansalliset viranom aiset tai kuluttaja järjestöt eivät yleensä kykene tarjoam aan 
kuluttajille neuvontaa ja tukea maiden rajat ylittävissä kysymyksissä; 

- tuki unionin laajuisen m yös maiden rajat ylittäviä kiis toja käsittelevän online-
riitojenratkaisujärjestelmän kehittämiselle; 

– Kansainvälisten kum ppanien kanssa teht ävän yhteistyön kehittäminen, jotta 
tuotantoketjun globalisoitumisen vaikutuksia tuoteturvallisuuteen voidaan käsitellä; 

– Kuluttajamarkkinoita k oskevien v ertailukelpoisten EU-tason tietojen tuotannon 
tukeminen jäsenvaltioiden välistä esikuva-a nalyysia varten ja EU-tason politiikan 
kehittämisen pohjaksi; 

– Kuluttajien edustuksen varm istaminen EU-tasolla antamalla rahoitustukea EU-tason 
kuluttajajärjestöille. 

iii) Toimet, joilla täydenn etään ja tehoste taan kansallis ia toim enpiteitä ja niide n 
vaikuttavuutta: 

– Tuoteturvallisuuden ja kuluttajien oikeuksie n täytäntöönpanon aloi lla toteutettavien 
yhteisten toimien koordinointi ja osarahoittaminen; 

– Kuluttaja-asioita koskevien valistuskam panjoiden tukem inen jäsenvaltioiden ja 
muiden sidosryhm ien kanssa sekä välittä jätahojen kanssa tehtävä yhteistyö, jonka 
tavoitteena on selkeiden, avoimien ja luotettavien tietojen antaminen kuluttajille; 

– Tuki kansallisten kuluttajajärjestöjen koulutukseen, jonka kus tannukset olisivat 
suuremmat kansallisella tasolla ilman mittakaavaetuja; 

– Foorumin perustam inen kuluttajavalistuks en hyvien toim intatapojen vaihtoa ja  
jakamista varten. 

• Ehdotuksen tavoitteet 

Kuluttajaohjelman tavoitteena o n tukea  kul uttajapolitiikan yleis tavoitetta tehd ä 
vaikutusvaltaisesta kuluttajasta sisäm arkkinoiden keskeinen  toim ija. Ohjelm a pyrkii täh än 

                                                 
2 RAPEX: k aikkia v aarallisia k ulutustuotteita (p aitsi elin tarvikkeita, rehu ja, lääkk eitä j a lääk innällisiä 

laitteita) koskeva EU:n nopea hälytysjärjestelmä. 
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myötävaikuttamalla kuluttajien terveyden, turvallisuuden ja ta loudellisten etujen 
suojaamiseen sekä edistäm ällä kuluttajien oikeu tta tiedonsaantiin ja koulutukseen ja oikeutta 
järjestäytyä etujensa valvom iseksi. Ohje lmalla täydennetään, tuetaan ja seurataan 
jäsenvaltioiden toteuttamaa politiikkaa. 

Ohjelman toimilla tuetaan seuraavia neljää erityistavoitetta: 

i) Turvallisuus: vakiinnutetaan tuotetur vallisuus ja parannetaan sitä tehokkaa n 
markkinavalvonnan avulla kaikkialla EU:ssa; 

ii) Kuluttajavalistus ja -k asvatus: ke hitetään ku luttajakasvatusta ja -v alistusta ja  
parannetaan kuluttajien tietoisuutta omista oikeuksistaan, kootaan näyt töä kuluttajapolitiikan 
perustaksi ja tuetaan kuluttajajärjestöjä. 

iii) Oikeudet ja oikeussuojakeinot: vakii nnutetaan kuluttajien  oikeudet etenkin 
sääntelytoiminnan kautta ja parannetaan oikeussuojakeinoje n, m uun muassa vaihtoehtoisen 
riitojenratkaisun käyttömahdollisuuksia. 

iv) Täytäntöönpano: tuetaan kuluttajien oikeuksien täytäntöönpanoa lisääm ällä 
kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten välistä yhteistyötä ja ta rjoamalla kuluttajien tueksi  
neuvontaa. 

Nämä tavoitteet tukevat Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyviä kasv un ja kilpailukyvyn 
tavoitteita. Niihin sisältyy nim enomaisia Eurooppa 2020 -strategian osa-alueita: 
digitaalistrategia (varmistetaan, että digitalisoituminen todella lisää kuluttajien hyvinvointia), 
kestävä kasvu (lisätään kulutusmallien kestävyyttä), sosiaalinen osallisuus (otetaan huomioon 
muita heikommassa asemassa olevien kuluttajien erityistilanne ja ikääntyvän väestön tarpeet) 
ja älykäs sääntely (kulutusm arkkinoiden valvonta äl ykkään ja kohde nnetun sääntelyn 
perustana). 

2. INTRESSITAHOJEN KUULEMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN 
TULOKSET 

• Intressitahojen kuuleminen 

Nykyisen oikeusperustan eli kuluttajapolitii kkaa koskevan yhteisön toimintaohjelm an (2007–
2013) puolivälin arviointi toteutettiin toukokuun 2010 ja helm ikuun 2011 välisenä aikana 3. 
Tässä yhteydessä koottiin keskeisten sidosryhm ien (k uluttajapolitiikan to teuttamiseen 
osallistuvien jäsenvaltioiden viranomaisten, EU-tason ja kansallisen taso n kuluttajajärjestöjen 
sekä yritysten) kannanottoja nykyisen ohjelman aikana toteutetuista toimenpiteistä. 

Arvioinnissa nousi esiin ohjelm an lisäarvo siitä huolim atta, e ttä eurooppalainen 
kuluttajapolitiikka on alana vielä varsin uusi ja ohjelmasta käytettävän EU-rahoituksen määrä 
suhteellisen pieni. Arvioinnissa korostetaan, että strategian ja ohjelman mukaiset toimenpiteet 
myötävaikuttavat äly kästä, k estävää ja osallistavaa k asvua k oskevien 
Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamiseen. 

                                                 
3 Yhdessä ed ellisen oh jelman j älkiarvioinnin j a k uluttajapolitiikan strateg ian (20 07–2013) pu olivälin 

arvioinnin kanssa. 
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Etenkin oh jelman tavoitte ita, v aikutuksia ja lis äarvoa koskevat arvioinnin tulokset olivat 
kokonaisuudessaan myönteisiä. Arvioinnissa todettiin myös, että ohjelmalla on pitkäkestoisia 
vaikutuksia kuluttajansuojaan. Jä senvaltioiden v iranomaiset totes ivat s trategian ja o hjelman 
täydentävän kansallista kuluttajapo litiikkaa. Ar vioinnin pe rusteella kuite nkin pääte ltiin, että 
nykyiset strategia ja ohjelm a vastasivat  vain osittain uusiin yhteiskunta- ja 
ympäristöhaasteisiin. 

Uuden kuluttajaohjelman valm istelun yhteyde ssä on lisäksi käyt y jatkokeskusteluja 
sidosryhmien kanssa. Keskusteluja on käyt y etenkin vuoden 2011 huhtikuussa pidetyssä 
kuluttajakonferenssissa ja seur aavien kuluttajaverkosto jen puitte issa: kulutta japolitiikkaa 
käsittelevä kansallisten virkamiesten ver kosto (CPN), kuluttajansuojalainsäädännön 
täytäntöönpanosta vastaavie n kansallisten viranomaisten  verkosto (CPC) sekä  
eurooppalaisista ja kansallisist a kuluttajajärjestöis tä koostuva eurooppala inen neuvoa-antava 
kuluttajaryhmä (ECCG). 

Kannanottoja pyydettiin m yös kol melta tärkeimmä ltä toim ialajärjestöltä (BusinessEurope, 
UEAPME ja EuroCommerce). 

Vaikka jä senvaltioiden vira nomaisten ja kuluttajajärjes töjen kannanotoissa olikin 
näkökulmaeroja, niissä kaikissa kannatettiin yleisesti terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston 
ehdottamia ohjelman prioriteetteja. Myös toimialajärjestöt olivat yleisesti ottaen samaa mieltä 
komission ehdottam ista prioriteet eista, m utta ne korostivat, että kuluttajansuojaan ja 
kilpailukykyyn liittyvien näkökohtien välillä on löydettävä tarkoituksenmukainen tasapaino.  

Euroopan p arlamentti o n lisäk si julkaissut viim e vuosien aikana useita m ietintöjä, joilla on 
välitöntä merkitystä ohjelman puitteissa toteutettuun toimintaan4. 

• Vaikutusten arviointi 

Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto s uoritti vaikutusten ar vioinnin vuoden 2011 helm i–
heinäkuussa. Se tarkasteli neljää vaihtoehtoa: 

- Vaihtoehto 0 vastaa tilannetta, jos sa raho itetaan pienin m ahdollinen m äärä toim ia 
perussopimuksesta ja kuluttajansuojan alalla voimassa olevasta EU:n säännöstöstä johtuvien 
oikeudellisten velvoitteiden perusteella. 

- Vaihtoehto  1 vastaa perusskenaariota. Tässä va ihtoehdossa jatketaan vuosien 2007–
2013 ohjelman useimpien toimien toteutusta tehden niihin joitakin muutoksia. Joitakin toimia 
supistetaan huom attavasti tai n iiden toteut us lopetetaan, koska ne eivät enää ole 
tarkoituksenmukaisia, ja joitakin uusia, tavoitte iltaan sup peampia (esim erkiksi 
oikeussuojakeinoja koskevia) toim ia käynn istetään. T ämän vaihtoehdon talousarvio on 
samankokoinen tai pienempi kuin nykyisen ohjelman talousarvio. 

- Vaihtoehto 2 vastaa kunnianhimoisempaa lähestymistapaa, joka on linjassa kom ission 
prioriteettien (Eurooppa 2020 ja sisäm arkkinoiden toim enpidepaketti) ja tulevaisuuden 

                                                 
4 Grechin, Hedhin ja Ariasin mietinnöt vuonna 2010, Schaldemosen ja Kalnieten mietinnöt vuonna 2011. 

Svensson/Triantaphyllides-mietintö on viimeistelyvaiheessa. 
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kuluttajapolitiikkaa koskevan pohdinnan5 kanssa. Täm än vaihtoehdon vuotuinen talousarvio 
on noin 25 miljoonaa euroa. 

- Vaihtoehto  3 edellyttäisi m äärärahojen lisä ystä nykyiseen ohjelm aan verrattuna. 
Lisäys k äytettäisiin uusiin  toim iin, joita  olisiv at esim erkiksi ju lkisen 
tuoteturvallisuustietokannan kehittäm inen ja  rahaston  perustam inen ra jatylittävien 
oikeussuojaa koskevien toimien rahoittamista varten. 

Vaikutusten arvioinnin peru steella kustannushyöt ysuhteeltaan paras vaihtoehto on 
vaihtoehto 2. Tä män vaihtoehdon vuotuinen ta lousarvio on noin 25 miljoonaa euroa, m ikä 
noudattaa kesäkuussa 2011 a nnetussa tiedonannossa Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva 
talousarvio kuluttajaohjelmalle osoitettua rahoitusta. 

• Rahoitusmenettelyn yksinkertaistaminen 

Rahoitusmenettelyä yksinkertaistetaan hyödyntäm ällä kumppanuussopimuksia ja antam alla 
tukea EU-tason koordinointielim elle turvalli suuskysymyksiä koskevaa m arkkinavalvontaa 
varten6. 

Hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi tarkastellaan mahdollisuutta käyttää kertakorvauksia 
aina kuin mahdollista. 

Jos komissio päättää käyttää toimeenpanovirastoa kuluttajaohjelman täytäntöönpanossa, myös 
tämä edistää rahoitusmenettelyjen rationalisoimista.  

• Toimien lisäarvo 

Ohjelmalla tuetaan tulevaisuuden kuluttajapolit iikan tavoitteita, joi ssa kuluttajat ovat 
keskeisiä to imijoita sisäm arkkinoilla. Jäljem pänä esitetään lyhyesti nelj än erityis tavoitteen 
mukaisten toimien lisäarvo. 

i) Turvallisuus  

Turvallisuuden alalla EU-tason toim et ja yleistä tuote turvallisuusdirektiiviä koskevan 
verkoston kautta tehtävä yht eistyö tuottav at pa rempia tu loksia kuin yksittäisten 
jäsenvaltioiden toteutta mat erillise t toim et, koska niiden avulla pystytään täydentäm ään 
puutteellisia tietoja, muun m uassa hyödyntäm ällä m uiden m aiden kokoa mia tietoja, ja 
välttämään erot sisämarkkinoilla. 

ii) Kulutta javalistus ja -kasvatus 

Kuluttajamarkkinoiden seurannan avulla vo idaan tunnistaa kansallisten m arkkinoiden 
heikkouksia ja sisäm arkkinoiden esteitä, jotk a voitaisiin poistaa innovointia ja kilpailua  
lisäävillä uudistuksilla. Tietojen on tarko itus olla yleises ti r iittävän luote ttavia ja ed ustavia, 
jotta niitä voidaan hyödyntää EU-tas on lisäksi myös kansal lisella tasolla ja saada näin aikaan 
EU-mittakaavan tehokkuusetuja ja mahdollistaa jäsenvaltioiden esikuva-analyysit. 

                                                 
5 Tämän saatetaan julkaista kuluttajastrategian muodossa vuonna 2012. 
6 EU-tason elin olisi perustettava yleistä tuoteturvallisuutta koskevan direktiivin tarkistamisen yhteydessä 

sen v armistamiseksi, että  raho itusmenettelyt ratio nalisoidaan ja suunnittelua, k oordinointia j a 
tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden viranomaisten välillä parannetaan. Kyse ei ole virastosta. 
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EU-tason kuluttajaliikkeen vahvan ja yhtenäise n edustuksen tukem inen edistää sitä, että 
kuluttajat kykenevät vaikuttam aan jäsentynee llä tavalla E U:n politiikan suunnitteluun, EU-
toimielimiin ja EU:n tasolla käytäv ään kes kusteluun. Lisäksi sillä m ahdollistetaan uusissa 
jäsenvaltioissa olevien erity isen heikkojen järjestöjen tukem inen, jotta niiden 
vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät. Kansallisten kuluttajajärjestöjen valmiuksien lisäämiseen 
tähtäävillä toim illa tue taan osa llistujien v älisten kansa invälisten ve rkostojen keh ittämistä 
esimerkiksi mentorointia ja vertaisarviointia varten.  

Kuluttajavalistusta ja -kasva tusta koskevilla  EU-aloitte illa lisätää n kuluttajie n tie toja 
rajatylittävästä kaupankäynnistä ja luottam usta siihen. Näin tuetaan m yös sisäm arkkinoiden 
toteutumista. Toim et mahdollistavat parhaide n toim intatapojen jakam isen jäsenvaltioiden 
välillä ja edistävät EU-tason yhtenäisen ja luotettavan tietolähteen luomista kuluttajavalistusta 
ja -kasvatusta varten. 

iii) Oikeudet ja oikeussuojakeinot 

Vaihtoehtoinen riito jenratkaisu tarjoaa tu levaisuudessa ed ullisen, nop ean ja help on tavan 
saada oikeussuojaa kaikkialla Euroopassa, ja sen avulla varm istetaan, että kaikilla on 
tasapuoliset toim intamahdollisuudet. Vaih toehtoinen riitojen ratkaisu o n yksi  
sisämarkkinoiden toim enpidepaketin av aintoimista. Unionin laajuisen online-
riitojenratkaisujärjestelmän kehittäm inen lis ää lähestym istavan yhtenäi syyttä ja s aa aikaan 
mittakaavaetuja ja yhteisvaikutuksia. 

iv) Täytäntöönpano  

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto edistää sisämarkkinoiden toteutum ista tarjoam alla 
kuluttajille rajatylittävissä kysym yksissä neuvontaa ja tukea, jota  kansalliset viranom aiset ja 
kuluttajajärjestöt eivät useimm iten kyke ne antam aan. Kuluttajansuojalainsäädännön 
täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten  viranom aisten verkoston (CPC)  yhteiset 
koordinoidut valvontatoim enpiteet, esim erkiksi ”tehoiskut”, ovat hyvin tehokas tapa tarttua 
ongelmiin, jotka ylittävät maiden rajat ja ovat koko EU:n laajuisia. 

3. EHDOTUKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ 

Ehdotus perustuu Euroopan unionin toim innasta tehdyn sopim uksen (SEUT-sopim us) 
169 artiklaan. SEUT-sopim uksen 169 artiklan  nojalla hyväksyttyjen toim enpiteiden 
tavoitteena tulisi olla ku luttajien etujen edistäminen ja korkeatasoinen kuluttajansuoja. Tällä 
ehdotuksella sitoudutaan antam aan rahoitustukea EU:n ja jäse nvaltioiden to imiin, joilla 
pyritään suojaam aan kuluttajien  turvallisuutta, parantam aan heidän tiedonsaantiaan ja 
vahvistamaan heidän oikeuksiaan. SEUT -sopimuksen 169 artiklan valitsem inen 
oikeusperustaksi on siten peru steltua sekä ehdotuksen tavoitt een että sen sisällön osalta. 
Ehdotus hyväksytään nouda ttaen tavallista  lainsäätäm isjärjestystä Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean kuulemisen jälkeen. 

4. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET  

Ohjelman täytäntöönpanoon varattavat määrärahat 1. tammikuuta 2014 – 31. joulukuuta 2020 
väliselle ajalle ovat 197 miljoonaa euroa nykyhintoina. Tä mä vastaa kesäkuussa 2011 
annetussa tiedonannossa Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio kulutta jaohjelmalle 
osoitettua rahoitusta. 
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2011/0340 (COD) 

Ehdotus 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS 

kuluttajaohjelmasta vuosiksi 2014–2020 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

ottavat huom ioon Eur oopan unionin toim innasta tehdyn sopim uksen ja erityisesti sen 
169 artiklan, 

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

sen jälkeen kun säädösehdotus on toimitettu kansallisille parlamenteille, 

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon7,  

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon8,  

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä 

sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Komission tiedonannossa ’Eurooppa 2020 – Äl ykkään, kestävän ja osallistavan 
kasvun strategia’ 9 todeta an, että kan salaisille on  annettava m ahdollisuus osallis tua 
sisämarkkinoihin täysimääräisesti, m ikä edellyttää, e ttä kan salaisten mahdollisuuksia 
ja luottam usta ostaa tavaroita ja palv eluja yli rajojen et enkin verkon kautta 
parannetaan. 

(2) Unionin tulisi edistää sitä, että ku luttajista tulee keskeisiä toimijoita sisämarkkinoilla, 
tukemalla ja täydentämällä jäsenva ltioiden politiikkaa ja p yrkimällä varm istamaan, 
että kansalaiset saavat mahdollisimman paljon hyötyä sisämarkkinoista ja että heidän 
turvallisuuttaan ja taloudellisia etujaan suojellaan asianmukaisesti tässä yhteydessä. 

(3) Tässä asetuksessa otetaan huom ioon taloude llinen, yhteiskunnallinen ja tekninen 
ympäristö ja niihin liittyvät uudet haaste et. Tästä ohjelmasta rahoitetuilla toim illa 
pyritään etenkin ratkaisem aan kysym yksiä, jotka liittyvät glob alisoitumiseen, 
digitalisoitumiseen, tarpees een lisätä kulutusmallien kestävyyttä, väestön 
ikääntymiseen ja sos iaaliseen syrjäytym iseen sekä m uita heikommassa asem assa 
oleviin kulutta jiin. E tusijalle o lisi ase tettava kuluttajien etujen sisällyttäm inen 
kaikkeen yhteisön politiikkaan SEUT -sopimuksen 12 artiklan m ukaisesti. 
Yhteensovittaminen unionin m uiden politiik an alojen ja ohjelm ien kanssa on 

                                                 
7 EUVL C , , s. . 
8 EUVL C , , s. . 
9 KOM(2010) 2020 lopullinen, 3. maaliskuuta 2010. 
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keskeinen tekijä varm istettaessa, että kuluttajien etu otet aan kokonaisvaltaisesti 
huomioon m uilla politiikan alo illa. Yh teisvaikutusten edistäm iseksi ja 
päällekkäisyyksien välttämiseksi muista union in rahastoista ja ohjelm ista olis i niiden 
kattamilla aloilla tuettava taloudellisesti kuluttajien etujen huomioon ottamista.  

(4) Nämä toimet pitäisi vahvistaa vuosien  2014–2020 kuluttajaohjelm assa, jäljem pänä 
’ohjelma’, joka m uodostaa kehyksen uni onin toim enpiteiden r ahoittamiselle. 
Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvi oon sovellettavasta va rainhoitoasetuksesta 
25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (E Y, Euratom ) 
N:o 1605/200210 49 artiklan mukaisesti tämä asetus muodostaa oikeudellisen perustan 
ohjelman täytäntöönpanolle. Tässä asetuksessa hyödynnetään ja jatketaan toimia, joita 
rahoitettiin kuluttajapo litiikkaa kosk evasta yh teisön toim intaohjelmasta (2007–2013) 
18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn Euroopan pa rlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
1926/2006/EY11 nojalla. 

(5) On tärkeää parantaa kuluttajansuojaa. Jotta tämä  yleis tavoite voidaan s aavuttaa, olisi 
määritettävä erity istavoitteita, jotka  koskeva t turvallisuu tta, kulutta javalistusta ja -
kasvatusta, oikeuksia ja oikeussuoj akeinoja sekä kuluttajien oikeuksien 
täytäntöönpanoa. Ohjelm an perusteella tote utettujen toim enpiteiden m erkitystä ja 
vaikutuksia olis i s eurattava ja  arv ioitava s äännöllisin vä liajoin. Kulu ttajapolitiikan 
arviointia varten olisi kehitettävä indikaattoreita. 

(6) On säädettävä tukikelpoisista toimista, joiden avulla tavoitteet on tarkoitus saavuttaa. 

(7) On tarpeen määritellä edunsaajaryhmät, jotka voivat hakea avustuksia. 

(8) Ohjelman keston tulisi olla seitsemän vuotta, jotta se noudattaisi vuosia 2014–2020 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen  vahvistam isesta annetun neuvoston 
asetuksen 1 artiklassa vahvistetun monivuotisen rahoituskehyksen kestoa. 

(9) Tässä asetuksessa pitäisi vahvistaa ohjelm an koko keston ajaksi rahoituspuitteet, joita 
budjettivallan käyttäjä p itää budjettiyhteistyöstä, talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettom asta va rainhoidosta XX päivänä YYkuuta] 201Y 
tehdyn Euroopan parlam entin, neuvoston ja kom ission välisen toim ielinten 
sopimuksen12 17 kohdan m ukaisesti ensisijais ena ohjeenaan vuosittaisessa 
talousarviomenettelyssä. 

(10) Euroopan talousalueesta tehdyssä sopi muksessa, jäljempänä ’ETA-sopim us’, 
määrätään kuluttajansuoja-alan yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden 
sekä Euroopan talousalueeseen kuuluvien E uroopan vapaakauppaliiton m aiden, 
jäljempänä ’EFTA-/ETA-m aat’, vä lillä. Olis i myös sääde ttävä siitä,  että  ohje lmaan 
voivat osallistua m uut m aat, etenkin Eur oopan unionin naapurim aat sekä Euroopan 
unionin jäsenyyttä hakevat maat, ehdokasmaat sekä liittymässä olevat maat. 

(11) Ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä olis i soveltuvissa tapauksissa edistettävä  
yhteistyötä ohjelmaan osallistumattomien kolmansien maiden kanssa ottaen huomioon 
mahdolliset asiaan vaikuttavat sopimukset näiden maiden ja unionin välillä. 

                                                 
10 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. 
11 EUVL L 404, 30.12.2006, s. 39. 
12 EUV L ... 
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(12) Jotta joitak in täm än asetuksen  muita kui n keskeisiä osia voitaisiin m uuttaa, 
komissiolle olisi SEUT-sopim uksen 290 artiklan m ukaisesti siirrettävä valta antaa 
säädöksiä, jotka koskevat liitteessä II vahvist ettujen indikaattoreiden mukauttam ista. 
On erityis en tärkeää, että kom issio asiaa valm istellessaan toteuttaa asianm ukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijo iden kuulemiset. Komission olisi d elegoituja säädöks iä 
valmistellessaan ja laa tiessaan va rmistettava, että asianom aiset as iakirjat toim itetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. 

(13) Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle 
olisi siirrettävä täytäntö önpanovaltaa vuotuisten työohjelm ien hyväksym isen osalta. 
Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä sää nnöistä ja periaatteista, joiden m ukaisesti 
jäsenvaltiot valvovat kom ission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helm ikuuta 
2011 annetun Euroopan parlam entin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 13 
mukaisesti. Koska ohjelm assa ei vahvisteta tuoteturvallisuutta kos kevia kriteereitä, 
vaan sillä pyritään an tamaan rahoitustuk ea tu oteturvallisuutta koskevan politiikan 
täytäntöönpanovälineisiin, ja koska kyseiset m äärärahat ovat suhteellisen vähäisiä, on 
asianmukaista soveltaa neuvoa-antavaa menettelyä. 

(14) On asianmukaista var mistaa siir tyminen kulutta japolitiikkaa koskevasta yhteisön 
toimintaohjelmasta (2007–2013) tähän ohjelm aan niin, että otetaan huom ioon etenkin 
monivuotisten toim ien jatkuvuus sekä ede llisen ohjelm an saavuttam an m enestyksen 
arviointi ja  enemm än huom iota e dellyttävät alat.  Teknis en ja ha llinnollisen av un 
määrärahoilla olisi 1 päivästä tammikuuta 2021 lähtien tarvittaessa katettava ne menot, 
jotka liittyvät niiden toimien hallinnointiin, joita ei ole vielä saatu päätökseen vuoden 
2020 loppuun mennessä. 

(15) Koska jäsen valtiot eiv ät voi riittäv ällä tavalla toteuttaa tä män asetuk sen tavoitte ita 
asianomaisten kysym ysten rajatylittävän luonteen vuoksi ja ne voidaan sen vuoksi 
saavuttaa paremmin unionin tasolla siksi, että unionin toimilla voidaan tehokkaammin 
ja vaikuttavammin suojella kan salaisten terveyttä, turvallisuutta ja ta loudellisia etuja, 
unioni vo i toteu ttaa toim enpiteitä peru ssopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen m ukaisesti. Ma initussa artiklas sa vahv istetun 
suhteellisuusperiaatteen m ukaisesti tässä ase tuksessa ei ylitetä sitä, m ikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

(16) Kuluttajapolitiikkaa koskevasta yhteisön toim intaohjelmasta (2007–2013) 18 päivänä 
joulukuuta 2006 tehty Euroopan parlam entin ja neuvoston päät ös N:o 1926/2006/EY 
olisi sen vuoksi kumottava. 

(17) Unionin taloudelliset edut olisi suojatta va koko m enosyklin aj an oikeasuhtaisin 
toimenpitein, mukaan luettuina sääntöjenvastaisuuksien eh käiseminen, havaitseminen 
ja tutkim inen, m enetettyjen, a iheettomasti maksettujen ta i väärink äytettyjen varo jen 
takaisinperintä ja soveltuvissa tapauksissa seuraamukset, 

                                                 
13 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13. 
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OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 

Ohjelman perustaminen  

Tällä asetuksella perustetaan m onivuotinen ku luttajaohjelma, jäljem pänä ’ohjelma’, joka 
kattaa 1 päivänä tammikuuta 2014 alkavan ja 31 päivänä joulukuuta 2020 päättyvän 
ajanjakson. 

2 artikla 

Yleinen tavoite 

Ohjelman tavoitteena on tukea kuluttajapo litiikan yle istavoitetta teh dä vaikutus valtaisesta 
kuluttajasta sisäm arkkinoiden keskeinen toim ija. Ohjelm a pyrkii tähän myötävaikuttam alla 
kuluttajien terveyden, turvallis uuden ja taloudellisten etujen s uojaamiseen sekä edistäm ällä 
kuluttajien oikeutta tiedonsaantiin ja koulutuks een ja oikeutta järjestäytyä etujensa 
valvomiseksi. Ohjelm alla täydenn etään, tue taan ja seura taan jäsenv altioiden to teuttamaa 
politiikkaa.  

3 artikla 

Erityistavoitteet ja indikaattorit 

1. Edellä 2 artiklassa tarkoitettuun yl eiseen tavoitteeseen pyritään seuraavien 
erityistavoitteiden avulla: 

(a) Tavoite 1 – turvallisuus: vakiinnutetaan tuoteturvallisuus ja edistetään sitä tehokkaan 
markkinavalvonnan avulla kaikkialla EU:ssa. 

Tämän tavoitteen edis tymistä mitataan etenkin vaarallisia kulutu stuotteita koskevan 
EU:n nopean hälytysjärjestelmän (RAPEX) toiminnan kautta. 

(b) Tavoite 2 – kuluttajavalistus ja -kasvatus: kehitetään kuluttajakasvatusta ja -valistusta 
ja pa rannetaan kulu ttajien tie toisuutta omista oikeuksistaan, kootaan näyttöä 
kuluttajapolitiikan perustaksi ja tuetaan kuluttajajärjestöjä. 

(c) Tavoite 3 – oikeudet ja oikeussuojakeino t: vakiinnu tetaan kul uttajien oikeudet 
etenkin sääntelytoiminnan kautta ja parannetaan oikeu ssuojakeinojen, muun m uassa 
vaihtoehtoisen riitojenratkaisun käyttömahdollisuuksia. 

Tämän tavoitteen edis tymistä m itataan etenk in sillä, m iten paljon vaihtoeh toisia 
riitojenratkaisukeinoja käytetään r ajatylittävien kiis tojen ratk aisemisessa, sekä 
unionin laajuisen online-riitojenratkaisujärjestelmän toiminnan kautta. 

(d) Tavoite 4 – täytäntöönpano: tuetaan kuluttajien oikeuksie n täytäntöönpanoa 
lisäämällä kansallisten täytäntöönpanovi ranomaisten välistä yhteistyötä ja 
tarjoamalla kuluttajien tueksi neuvontaa. 
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Tämän tavoitteen  edisty mistä mita taan tarkastelem alla etenk in 
kuluttajansuojalainsäädännön täytänt öönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten verkoston kautta välitettyjen tietojen määrää ja sen puitteissa teh tävää 
yhteistyötä sekä Euroopan kuluttajakeskusten toimintaa. 

2. Kuvaus indikaattoreista esitetään liitteessä II. 

3. Siirretään kom issiolle valta an taa liit teessä II vahvistettujen indikaattorien 
mukauttamista koskevia delegoituja säädöksiä 15 artiklan mukaisesti. 

4 artikla 

Tukikelpoiset toimet 

Edellä olevassa 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseen on pyrittävä seuraavassa 
luettelossa mainittujen toimien avulla ja 12 artiklassa tarkoitetuissa työohjelmissa asetettujen 
prioriteettien mukaisesti: 

(e) tavoite 1 – turvallisuus: 

(1) tieteellinen neuvonta ja riskia nalyysi, jotka koskevat kuluttajien terveyttä ja 
turvallisuutta, kun kyse on palvelui sta sekä m uista tuotteista kuin 
elintarvikkeista, sekä niiden r iippumattomien tiedekomiteo iden te htävien 
tukeminen, jotka on p erustettu kulu ttajien turva llisuuden, k ansanterveyden ja  
ympäristön alo illa toim ivien tied ekomiteoiden ja asiantuntijo iden neuvoa-
antavan rakenteen luomisesta tehdyllä komission päätöksellä 2008/721/EY14;  

(2) tuoteturvallisuutta koskevi en markkinavalvonta- ja 
täytäntöönpanotoimenpiteiden koor dinointi ottaen huom ioon yleisestä 
tuoteturvallisuudesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2001/95/EY15 sekä to imenpiteet, joilla p arannetaan kuluttajapalvelujen 
turvallisuutta; 

(3) kosmetiikkatietokantojen ylläpito ja jatkokehittäminen; 

(f) tavoite 2 – kuluttajavalistus ja -kasvatus: 

(4) näytön kokoam inen politiikan kehittäm isen perustaksi kuluttajia koskevilla 
aloilla; 

(5) tuki kuluttajajärjestöille; 

(6) kuluttajamarkkinoiden avoimuuden ja kuluttajavalistuksen edistäminen; 

(7) kuluttajakasvatuksen edistäminen; 

(g) tavoite 3 – oikeudet ja oikeussuojakeinot: 

                                                 
14 EUVL L 241, 10.9.2008, s. 21. 
15 EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4. 
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(8) kuluttajansuoja-alan la insäädäntö- ja m uiden säänte lyaloitteiden va lmistelu 
komissiossa, sen seuranta, m iten jäsenv altiot saattavat lainsäädännön osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja lainsäädännön vaikutusten arviointi sekä yhteissääntely- 
ja itsesääntelyaloitteiden edistäminen; 

(9) kuluttajille tarjottavien riitojenratkaisujärjestelmien, etenkin vaih toehtoisten 
riitojenratkaisujärjestelmien ja m uun m uassa online-järjestelm ien s aatavuuden 
edistäminen sekä niiden toim innan ja vaikuttavuuden seuranta, m ukaan luettuina 
asianmukaisten tietoteknisten välineiden kehittäminen ja ylläpito; 

(h) tavoite 4 – täytäntöönpano: 

(10) valvonta- ja täytäntöönpanotoim enpiteiden koordinointi ottaen huom ioon 
kuluttajansuojalainsäädännön täytänt öönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten yhteistyöstä 27 päivänä l okakuuta 2004 annettu asetus (EY) N:o 
2006/200416;  

(11) rahoitustuki toim iin, joita toteu tetaan yhdessä sellaisten julkisten tai v oittoa 
tavoittelemattomien elinten kanssa, jotk a m uodostavat unionin verkostoja, jotka  
tarjoavat k uluttajille tietoa ja ap ua, jotta näm ä voivat käyttää oikeuksiaan ja  
tarkoituksenmukaisia riito jenratkaisukeinoja, m uun m uassa online-
riitojenratkaisujärjestelmät (Euroopan kuluttajakeskusten verkosto). 

Yksityiskohtaisempi kuvaus toimien mahdollisesta sisällöstä on liitteessä I. 

5 artikla 

Edunsaajat, jotka voivat hakea avustuksia 

1. Avustuksia unionin tason kuluttajajärjestöjen toim intaan voidaan m yöntää 
eurooppalaisille kuluttajajärjestöille, jotka täyttävät kaikki seuraavassa esitetyt ehdot: 

(a) ne ovat h allituksista riippumattomia, voittoa tav oittelemattomia sekä te ollisuudesta, 
kaupasta ja  liik etoiminnasta tai m uista e turistiriidoista r iippumattomia, ja niiden  
päätarkoituksena ja päätoim intamuotona on kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
sekä kulu ttajien taloud ellisten ja oikeudell isten etujen edis täminen ja suojaam inen 
unionissa; 

(b) ne ovat saaneet valtuudet edustaa kuluttajien etuja unionin tasolla vähintään puolessa 
jäsenvaltioista toimivilta järjestöiltä, jotka edustavat kuluttajia kansallisten sääntöjen 
tai käytännön mukaisesti ja toimivat alueellisella tai kansallisella tasolla. 

2. Avustuksia ohjelman tavoitteisiin myötävaikuttavia p eriaatteita ja toim intalinjoja 
edistävien kansainvälisten elinten toimintaan voidaan myöntää organisaatioille, jotka 
täyttävät kaikki seuraavassa esitetyt ehdot: 

(a) ne ovat hallituksista riippum attomia, voitto a ta voittelemattomia sekä yrityks istä ja 
muista eturistiriidoista riippum attomia, ja niiden päätarkoituksena ja 

                                                 
16 EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1. 
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päätoimintamuotona on kuluttajien terv eyden ja turvallisuude n sekä kuluttajien 
taloudellisten ja oikeudellisten etujen edistäminen ja suojaaminen unionissa; 

(b) ne toteuttavat kaikkia seuraavia toimintoja: ne tarjoavat virallisen järjestelmän, jonka 
kautta unionin ja kolm ansien maiden kuluttajien edustajat voivat vaikuttaa 
poliittiseen keskuste luun ja toim intalinjoihin, järjes tävät p olitiikasta ja sään telystä 
vastaavien virkam iesten kanssa kokouksia  edistääkseen ja  tuodakseen esiin 
kuluttajien e tuja v iranomaisille, ka rtoittavat yhteisiä kulutta ja-alan kysy myksiä ja -
haasteita, edistävät kuluttajien näköka ntoja unionin ja kolm ansien m aiden 
kahdenvälisissä suhteissa, ed istävät kuluttaja-asioita koskevan asiantuntem uksen ja 
tietämyksen vaih toa ja  jakam ista unionissa  ja kolm ansissa m aissa ja tuo ttavat 
politiikkaa koskevia suosituksia. 

3. Avustuksia tuoteturvallisuusalan täytän töönpanotoimenpiteiden koordinointia varten 
perustettujen unionin tason elinten toim intaan voidaan myöntää elimille, jotka on 
hyväksytty tähän tarkoitukseen unionin lainsäädännössä. 

4. Avustuksia käytännesääntöjen, hyvien to imintatapojen sekä tuotteiden hinnan, 
laadun ja kestävyyden vertailun kehittäm istä edistävien unionin laajuisten elinten 
toimiin voidaan myöntää elimille, jotka täyttävät kaikki seuraavassa esitetyt ehdot: 

(a) ne ovat hallituksista riippum attomia, voittoa tuottam attomia sekä tavaroiden 
tuottajista ja palvelu iden tar joajista ja m uista eturis tiriidoista r iippumattomia, ja 
niiden päätarkoituksena ja päätoim intamuotona on kuluttajien etujen edistäm inen ja 
suojaaminen; 

(b) ne toimivat vähintään puolessa jäsenvaltioista. 

5. Avustuksia kuluttaja-asioista vastaaville jäsenvaltioiden viranomaisten ja kolmansien 
maiden viranomaisten toimiin voidaan m yöntää viranomaisille, jotka jäsenvaltio on 
ilmoittanut kom issiolle asetuksen  (EY)  N:o 20 06/2004 tai di rektiivin 2001/95/EY 
mukaisesti tai jo tka jok in täm än asetuksen 7 artiklassa tark oitetuista k olmansista 
maista on ilmoittanut komissiolle. 

6. Avustuksia jäsenvaltio iden ja ko lmansien maiden täytäntöönpanoviranom aisille 
voidaan myöntää viranom aisille, jotka jäsenvaltio on  ilm oittanut kom issiolle 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 tai direk tiivin 2001/95/EY mukaisesti tai jotk a jokin 
tämän asetuksen 7 artiklassa tark oitetuista k olmansista m aista on ilm oittanut 
komissiolle. 

7. Avustuksia toimiin voidaan myöntää julkiselle elimelle tai voittoa tavoittamattomalle 
elimelle, jonka jäsenvaltio tai tämän asetuksen 7 artiklassa tarkoitettu kolmas maa on 
valinnut avoimella menettelyllä ja nim ennyt. Nimetyn elimen on oltava osa unionin 
verkostoa, joka tarjoaa kuluttajille tie toa ja apua, jo tta nämä voivat käyttää 
oikeuksiaan ja ta rkoituksenmukaisia r iitojenratkaisukeinoja (Euroop an 
kuluttajakeskusten verkosto). 

8. Avustuksia toimiin voidaan myöntää valitustenkäsittelyelimille, jotka on perustettu ja 
jotka toim ivat unionissa ja Euroopa n talousalueeseen kuuluvissa Euroopan 
vapaakauppaliiton m aissa ja jotka vastaav at k uluttajien v alitusten k eräämisestä ta i 
pyrkivät ratkaisem aan valituksia tai jotk a antavat kuluttajille  neuvoja tai tietoja  
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valituksista tai kysely istä ja jotka ovat kolmantena osapuolena kuluttajan tekem ässä 
kauppiasta koskevassa valituksessa tai kys elyssä. Niihin eivä t sisälly kauppiaide n 
ylläpitämät kuluttajava litusten käs ittelyjärjestelmät, joissa käsitellään kyselyjä tai 
valituksia suoraan kul uttajien kanssa, tai kauppiaan ylläpitäm ät tai täm än puolesta  
ylläpidetyt järjestelmät, jotka tarjoavat kuluttajavalitusten käsittelypalveluita. 

6 artikla 

Rahoituskehys 

Ohjelman täytäntöönpanoa varten varatut rahoituspuitteet ovat 197 000 000 euroa. 

7 artikla 

Kolmansien maiden osallistuminen ohjelmaan 

Ohjelmaan voivat osallistua 

(a) Euroopan talousalueeseen kuuluvat Euroopa n vapaakauppaliiton m aat Euroopan 
talousalueesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti; 

(b) kolmannet m aat, etenkin liittym ässä olev at m aat, ehdokasm aat ja m ahdolliset 
ehdokasmaat sekä m aat, jotka kuuluvat Eur oopan naapuruuspolitiikan piiriin, niiden 
osallistumista unionin ohjelm iin koskevien yleisten per iaatteiden ja edelly tysten 
mukaisesti, jotka  on vahvistettu  asianom aisissa p uitesopimuksissa, 
assosiaationeuvoston päätöksissä tai vastaavissa sopimuksissa. 

8 artikla 

Tukimuodot ja yhteisrahoituksen enimmäismäärä 

1. Asetuksen (EY, EUratom ) N:o 1605/2002 mukaisesti unionin rahoitustuki voidaan 
myöntää joko avustuksina tai ju lkisina hankintoina taikka muina 2 ja 3 artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamisen edellyttäminä tukimuotoina. 

2. Unionin avustukset ja niiden enimmäismäärät ovat seuraavat: 

(a) edellä olevan 5 artiklan 1 kohdassa määritellyt avustukset unionin tason 
kuluttajajärjestöjen to imintaan: enintä än 50 prosenttia tukikelp oisista 
kustannuksista;  

(b) edellä olevan 5 artiklan 2 kohdassa m ääritellyt avustukset ohjelm an 
tavoitteisiin m yötävaikuttavia p eriaatteita ja toim intalinjoja edistävien 
kansainvälisten e linten toim intaan: enin tään 50 prosenttia tukike lpoisista 
kustannuksista; 

(c) edellä olevan 5 artiklan 3 kohdassa määritellyt avustukset tuoteturvallisuusalan 
täytäntöönpanotoimenpiteiden koordinointia varten perustettujen unionin tason 
elinten toimintaan: enintään 95 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista; 
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(d) edellä olevan 5 artiklan 4 kohdassa määritellyt avustukset käytännesääntöjen, 
hyvien toimintatapojen sekä tuotteiden hinnan, laadun ja kestävyyden vertailun 
kehittämistä edistävie n unionin laajuis ten elinten toim iin: enintää n 
50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista;  

(e) edellä olevan 5 artiklan 5 kohdassa m ääritellyt avustukset kuluttaja-asioista 
vastaavien jäsenvaltioiden vi ranomaisten ja 7 artiklan mukaisesti osallistuvien 
kolmansien m aiden viranomaisten toimiin: enintään 50 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista luku un ottam atta vuotuisessa työohjelm assa 
määriteltyjä poikkeuksellis en hyödyllis iä to imia, joiden osalta union in osuus 
kustannuksista saa olla enintään 70 prosenttia; 

(f) edellä olevan 5 artiklan 6 kohdassa m ääritellyt, jäsenvaltioiden  ja 7 artiklan 
nojalla osallistuvien kolm ansien m aiden täytäntöönpanoviranom aisten 
vaihtoihin tarkoitetut avustukset: matkakorvaukset ja päivärahat; 

(g) edellä olevan 5 artiklan 7 kohdassa m ääritellyt avustukset kuluttaja-asioista 
vastaavien jäsenvaltioiden vi ranomaisten ja 7 artiklan mukaisesti osallistuvien 
kolmansien m aiden vastaav ien v iranomaisten nim eämien elinten  toim iin: 
enintään 70 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista; 

(h) edellä olevan 5 artiklan 8 kohdassa m ääritellyt avustukset kansallisille 
kuluttajavalituksia käs ittelevien e linten to imiin: enin tään 50 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista.  

9 artikla 

Hallinnollinen ja tekninen apu 

Ohjelmaan osoite tulla m äärärahoilla voidaan myös kattaa  kuluja, jotka liittyv ät ohjelm an 
hallinnon ja sen tavoitteiden saavuttam isen ede llyttämään valm istelu-, seuranta-, valvonta-, 
tarkastus- ja arviointitoim intaan, erityi sesti tutkim uksiin, asiantuntijoiden kokouksiin, 
tiedotus- ja vie stintätoimintaan, m ukaan luet tuna unionin poliittis ista prioriteeteista 
tiedottaminen sikäli kuin ne liittyv ät tämän asetuksen yleisiin tavoitteisiin, tiedonkäsittelyyn  
ja -vaihtoon keskittyviin tietoverkkoihin liittyvät kulut sekä kaikki m uut sellaisen teknisen ja 
hallinnollisen avun kulut, joita komissiolle aiheutuu ohjelman hallinnoinnin yhteydessä. 

10 artikla 

Ohjelman täytäntöönpanotavat 

Komissio panee ohjelm an täytäntöön asetukse n (EY, Euratom ) N:o 1605/2002 53 artiklassa 
tarkoitettujen hallinnointitapojen mukaisesti.  

11 artikla 

Johdonmukaisuus ja täydentävyys muun politiikan kanssa 
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Komissio varm istaa yhteistyössä jäsenvaltioid en kanssa, että ohjelm a ja unionin m uut 
asianomaiset politiikat, välineet ja toim et ovat keskenään johdonmukaisia ja toisiaan 
täydentäviä. 

12 artikla 

Vuotuiset työohjelmat 

Komissio panee ohjelm an täytäntöön hyväksymällä vuotuiset työohjelm an 
täytäntöönpanosäädöksinä, joissa vahvistetaan  asetuksessa (EY, Euratom ) N:o 1605/2002 
säädetyt seikat ja etenkin seuraavat: 

(a) täytäntöönpanon prioriteetit ja toteutettavat toimenpiteet, myös rahoitusvarojen 
jako; 

(b) rahoitettavien ehdotusten valinnassa kä ytettävät keskeise t valinta- ja 
myöntämisperusteet; 

(c) suunniteltu tarjouspyyntöjen ja ehdotuspyyntöjen aikataulu; 

(d) soveltuvissa tapau ksissa lupa  käyttää kertakorvauksia, 
vakioyksikkökustannuksia tai kiinteäm ääräistä rahoitusta asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 mukaisesti; 

(e) perusteet sen arvioimiseksi, onko kyse poikkeuksellisen hyödyllisestä toimesta. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 16 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen. 

13 artikla 

Tulosten arviointi ja tunnetuksi tekeminen 

1. Jäsenvaltioiden on annettava kom ission pyynnöstä tietoja täm än ohjelm an 
täytäntöönpanosta ja vaikutuksista. 

2. Komissio laatii viim eistään vuoden 2018 pu olivälissä toim enpiteiden uusim ista, 
muuttamista tai keskeyttäm istä koskevan päätöksen tekem istä varten  
arviointikertomuksen, jossa käsitellään kaikkien to imenpiteiden tavoitteid en 
saavuttamista (tulosten ja vaikutusten ta solla), resur ssien käytön tehokkuutta ja 
Euroopan tasolla saatavaa lisäarvoa. Ar vioinnissa on lisäksi käsiteltävä 
yksinkertaistamisen laajuutta, sisäistä ja ulkoista johdonm ukaisuutta, kaikkien 
tavoitteiden jatkuvaa m erkityksellisyyttä sekä s itä, miten toimenpiteillä on edistetty 
unionin painopisteiden eli äl ykkään, kestävän ja osallis tavan kasvun toteutum ista. 
Siinä on otettava huo mioon edellisen ohjelm an pitkän aikavälin  vaikutuksia 
koskevan arvioinnin tulokset.  

Ohjelman pitemmän aikavälin vaikutuksia ja  vaikutusten kestävyyttä olisi arvioitava  
seuraavan ohjelm an uusim ista, m uuttamista tai keskeyttäm istä koskevan päätökse n 
perustaksi. 
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3. Komissio s aattaa täm än aset uksen nojalla toteutettujen  toim ien tulo kset y leisön 
saataville. 

14 artikla 

Unionin taloudellisten etujen suojaaminen 

1. Komissio toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että tämän asetuksen 
nojalla rah oitettavia toim ia toteutettaess a unionin ta loudelliset ed ut suojataa n 
toteuttamalla toim enpiteitä, jo illa ehkäis tään petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta 
toimintaa, suorittam alla tehokkaita tarkast uksia, perim ällä takaisin aiheettom asti 
maksetut määrät ja soveltuvissa tapa uksissa panem alla täytäntöön tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia. 

2. Komissiolla ja sen  ed ustajilla se kä tilin tarkastustuomioistuimella o n valtuud et 
toimittaa ka ikkien unio nilta va roja saaneid en a vustuksensaajien, to imeksisaajien ja  
alihankkijoiden osalta asiakirjoihin perustuvia ja paikalla suoritettavia tarkastuksia. 

Euroopan petostentorjuntavirasto, jäljem pänä ’OLAF’, voi  asetuksessa (Euratom , 
EY) N:o 2185/96 17 sääde ttyjen m enettelyjen m ukaisesti avu stussopimukseen tai -
päätökseen taikka unionin rahoitusta kos kevaan sopim ukseen liittyvän, unionin 
taloudellisia etuja vahingo ittavan petoksen, lahjonnan ta i muun laittom an toiminnan 
osoittamiseksi tehdä niihin talouden toim ijoihin kohdistuvia, paik alla suoritettavia 
todentamisia ja tarkastuksia, joille kyseinen rahoitus on myönnetty suoraan tai 
välillisesti. 

Kolmansien m aiden ja  ka nsainvälisten jä rjestöjen kan ssa tehdy issä 
yhteistyösopimuksissa sekä tämän asetuksen täytäntöönpanosta seurauksena olevissa 
avustussopimuksissa ja -päätöksissä sekä sopimuksissa on nimenomaisesti annettava 
komissiolle, tilin tarkastustuomioistuimelle ja OLAF:lle  oikeus tehdä edellä 
tarkoitettuja tarkastuksia sekä edellä ta rkoitettuja paikalla suoritettavia todentamisia 
ja tarkastuksia, sanotun ku itenkaan rajoittam atta ensimm äisen ja toisen alakohda n 
soveltamista. 

15 artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

1. Siirretään kom issiolle valta antaa delegoi tuja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin 
edellytyksin. 

2. Siirretään 3 artiklassa tarkoitett u valta kom issiolle vuosien 2014–2020 ohjelm an 
täytäntöönpanokauden ajaksi. 

3. Euroopan parlam entti tai neuvosto  voi m illoin tahansa peruuttaa 3  artik lassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron . Peruutta mispäätöksellä lopete taan tuossa  
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana 
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päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa le hdessä, tai jonakin 
myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien 
delegoitujen säädösten pätevyyteen. 

4. Heti kun kom issio on a ntanut delegoidun säädöksen, kom issio antaa sen tiedoksi 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

5. Edellä olevan 3 artiklan nojalla annettu  delegoitu säädös tulee voim aan ainoastaan, 
jos Euroopan parlam entti tai neuvos to ei ole kahden kuukauden kulues sa siitä, kun  
asianomainen säädös o n annettu tiedoksi Euro opan parlam entille ja neuvostolle,  
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlam entti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta 
säädöstä. Euroopan parlam entin tai neuvost on aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 
kahdella kuukaudella. 

16 artikla 

Komiteamenettely 

1. Komissiota avustaa asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea. 

2. Kun tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa. 

17 artikla 

Siirtymätoimenpiteet 

1. Päätöksen N:o 1926/2006/EY 6 artiklaa sovelletaan edelleen kyseisen päätöksen 
soveltamisalaan kuuluviin toim iin, joita  ei ole saatettu loppuun 31 päivään 
joulukuuta 2013 m ennessä. Ohjelm an m ukaisella rahoituksella voidaan sen vuoksi 
kattaa myös teknisen ja hallinnollisen avun menoja, jotka ovat tarpeen, jotta voidaa n 
varmistaa siirtym inen päätöksen N: o 1926/2006/EY mukaisesti hyväksytyistä 
toimenpiteistä tämän ohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. 

2. Määrärahoja voidaan tarvittaessa sisäll yttää 9 artiklassa säädettyjen m enojen 
kattamiseksi talousarvioon vielä vuoden 2020 jälkeen, jotta sellaisten toim ien 
hallinnointi olisi m ahdollista, joita ei ol e saatettu päätökseen 31 päivään  joulukuuta 
2020 mennessä. 

18 artikla 

Kumoaminen  

Kumotaan päätös N:o 1926/2006/EY 1 päivästä tammikuuta 2014. 

19 artikla 

Voimaantulo ja soveltamispäivä 
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Tämä asetus tulee voim aan kahdentenakym menentenä päivänä sen jälkeen, kun se on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.  

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan  velvoittava , ja sitä s ovelletaan sellaisen aan kaikissa  
jäsenvaltioissa. 

Tehty Brysselissä 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 
Puhemies Puheenjohtaja 
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LIITE I – Toimien tyypit 

Tavoite 1 – Turvallisuus: vakiinnutetaan tuoteturvallisuus ja parannetaan sitä 
tehokkaan markkinavalvonnan avulla kaikkialla EU:ssa 

1. Tieteellinen neuvonta ja riskianalyysi, jotka koskevat kuluttajien terveyttä ja 
turvallisuutta, kun kyse palveluista ja muista tuotteista kuin elintarvikkeista 

tiedekomiteoiden perustam isesta kuluttajien  turvallisuuden, ka nsanterveyden ja  
ympäristön aloilla tehdyllä komission päätöksellä 2004/210/EY 18 peruste ttujen 
riippumattomien tiedekomiteoiden tehtävien tukeminen. 

2. Tuoteturvallisuuden koskevien markkinavalvonta- ja 
täytäntöönpanotoimenpiteiden koordinointi ottaen huomioon yleisestä 
tuoteturvallisuudesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2001/95/EY sekä toimet, joilla parannetaan kuluttajapalvelujen turvallisuutta: 

(a) tietoteknisten välin eiden (esim . tietokanto jen ja tie to- ja vies tintäjärjestelmien) 
kehittäminen ja ylläpito 

(b) tuoteturvallisuuden alan sidosryhm ien sekä riskien ja täytäntöönpanon 
asiantuntijoiden sem inaarien, konf erenssien, ryhm ätyötapaamisten ja kokousten 
järjestäminen; 

(c) täytäntöönpanoviranomaisten vaihto-ohjelmat ja koulutus; 

(d) direktiivin 2 001/95/EY mukaiset erityise t yhteis työhankkeet, jotka liitty vät m uiden 
kulutustuotteiden kuin elintarvikkeiden  turvallisuuteen sekä palvelujen 
turvallisuuteen; 

(e) muiden tuotte iden k uin elin tarvikkeiden turvallisu uden sekä  palvelu jen 
turvallisuuden seuranta ja arviointi, muk aan luettuna tietoperusta uusien standardien 
tai muiden turvallisuutta koskevien viitearvojen kehittämiselle; 

(f) hallintoa ja täytäntöönpanoa koskev a yhteistyö m uiden kuin 7 artiklan 
soveltamisalaan kuuluvien kolmansien maiden kanssa; 

(g) tuki elim ille, jotka on hyväksytty jäsenvaltioiden täytäntöönpanotoimenpiteiden 
koordinointia varten unionin lainsäädännössä. 

3. Kosmetiikkatietokantojen ylläpito ja jatkokehittäminen 

(a) kosmeettisista valm isteista 30 päivänä m arraskuuta 20 09 annetun  Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 19 m ukaisesti perustetun 
kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaalin ylläpito; 
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(b) kosmeettisten ainesos ien tietok annan ylläpitäm inen asetuks en (EY) N:o 1223/2009 
soveltamisen tueksi.  
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Tavoite 2 – Kuluttajavalistus ja -kasvatus: kehitetään kuluttajakasvatusta ja -valistusta 
ja parannetaan kuluttajien tietoisuutta omista oikeuksistaan, kootaan näyttöä 
kuluttajapolitiikan perustaksi ja tuetaan kuluttajajärjestöjä  

4. Näytön kokoaminen politiikan kehittämisen perustaksi kuluttajia koskevilla 
aloilla 

näyttöpohjan kokoam inen kuluttaja politiikan kehittäm istä vart en ja kulutta jien etujen 
ottamiseksi huomioon unionin muussa politiikassa, mukaan luettuina seuraavat: 

(a) unionin laajuiset kuluttajia ja kuluttajamarkkinoita koskevat tutkimukset ja analyysit; 

(b) tietokantojen kehittäminen ja ylläpito; 

(c) kansallisten tilasto llisten ja m uiden m erkityksellisten tietojen  kehittäm inen ja 
analysointi; hintoja, vali tuksia, täytäntöönpanoa, oikeu ssuojakeinoja jne. koskevien 
kansallisten tieto jen ja  indikaattor ien ke rääminen ja ke hittäminen yhteis työssä 
kansallisten sidosryhmien kanssa. 

5. Tuki kuluttajajärjestöille 

(a) rahoitustuki 5 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti kuluttajien etuja edustavien 
unionin tason kuluttajajärjestöjen toimintaan; 

(b) alueellisten, kansallisten ja eurooppala isten kuluttajajärjestöjen valm iuksien 
kehittäminen esim erkiksi koulutuksen sekä  parhaiden toim intatapojen ja niide n 
henkilöstön asuntuntemuksen vaihdon kautta; täm ä koskee etenkin niissä 
jäsenvaltioissa toim ivia kuluttaja järjestöjä, joissa ku luttajamarkkinoiden ja  
kulutusympäristön seuranta on osoittanut, että kuluttajien luottamus ja tietoisuus ovat 
suhteellisen matalalla tasolla; 

(c) tuki ohjelman tavoitteisiin myötävaikuttavia periaatteita ja toimintalinjoja edistävien 
kansainvälisten elinten toimintaan. 

6. Kuluttajamarkkinoiden avoimuuden ja kuluttajavalistuksen edistäminen 

(a) kuluttaja-asioita koskevien valistuska mpanjoiden tukeminen m uun m uassa 
jäsenvaltioiden kanssa toteutettavien yhteishankkeiden kautta; 

(b) kuluttajamarkkinoiden avoimuutta edistävät toimet esimerkiksi vähittäismarkkinoilla 
myytävien rahoitustuotteiden, en ergian, d igitaali- ja te leviestinnän sek ä liiken teen 
aloilla; 

(c) toimet, joilla lisätään  kuluttajien  m ahdollisuuksia s aada as ianmukaista tieto a 
tuotteista ja markkinoista; 

(d) toimet, joilla lis ätään kuluttajien  m ahdollisuuksia saada tieto a tavaroid en ja  
palveluiden kestävästä kuluttamisesta; 

(e) tuki union in kuluttajapolitiikk aa koskeville tapahtu mille, joita unionin  
puheenjohtajamaa järjestää ja joissa käsi tellään unionin poliitt isten painopisteiden 
mukaisesti valittuja aiheita; 
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(f) rahoitustuki kansa llisille va lituselimille n äiden tukem iseksi yhte näistettyjen 
menetelmien käytössä  kuluttajav alitusten lu okittelun ja niis tä r aportoimisen 
yhteydessä sekä kuluttajavalitusten keräämisen ja niistä raportoimisen yhteydessä; 

(g) tuki tuotteiden hinnan, laadun ja kestävyyden vertailua koskevien käytännesääntöjen, 
hyvien toim intatapojen tai ohjeiden kehitt ämistä edistäville unionin laajuisille 
elimille; 

(h) tuki kuluttajakysymyksiä koskevaan viestin tään, mukaan luettuna tiedotusvälineiden 
tukeminen kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien ja täytäntöönpanon edistämisessä. 

7. Kuluttajakasvatuksen edistäminen 

(a) interaktiivisen foorum in kehittäm inen hyvien toim intatapojen ja  keskeisille 
kohderyhmille (etenkin nuorille) su unnattujen kuluttajakasvatusmateriaalien vaihtoa 
varten siten, että saadaan aikaan yhteisvaikutuksia koulutuksen alan EU -
rahoitusohjelman kanssa; 

(b) kuluttajien oikeuksia – es imerkiksi ra jatylittäviä k ysymyksiä, terv eyttä ja 
turvallisuutta, unionin kuluttajalains äädäntöä, kestävää kuluttam ista ja 
finanssiosaamista – koskevien valistustoimenpiteiden ja -materiaalien kehittäminen. 

Tavoite 3 – Oikeudet ja oikeussuojakeinot: vakiinnutetaan kuluttajien oikeudet etenkin 
sääntelytoiminnan kautta ja parannetaan oikeussuojakeinojen, muun muassa 
vaihtoehtoisen riitojenratkaisun käyttömahdollisuuksia 

8. Kuluttajansuoja-alan lainsäädäntö- ja muita sääntelyaloitteita koskeva 
valmistelu, osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen arviointi, seuranta, 
arviointi, täytäntöönpano ja täytäntöönpanon valvonta jäsenvaltioissa sekä 
yhteissääntely- ja itsesääntelyaloitteiden edistäminen, mukaan luettuina 

(a) tutkimukset, ennakko- ja jälkiarvioinnit, va ikutusten arvioinnit, julkiset kuulem iset, 
nykyisen lainsäädännön arviointi; 

(b) sidosryhmien ja a siantuntijoiden s eminaarit, k onferenssit, ryhm ätyötapaamiset ja  
kokoukset; 

(c) unionin kuluttajansuojalainsäädännön sove ltamista koskevien helppokäyttöisten 
julkisten tietokantojen kehittäminen ja ylläpito; 

(d) ohjelman yhteydessä toteutettujen toimien arviointi. 

9. Kuluttajille tarjottavien riitojenratkaisujärjestelmien, etenk in v aihtoehtoisten 
riitojenratkaisujärjestelmien ja m uun m uassa online-järjestelm ien s aatavuuden 
edistäminen sekä niiden toiminnan ja vaikuttavuuden seuranta, mukaan luettuina 
asianmukaisten tietoteknisten välineiden kehittäminen ja ylläpito  

(a) tietoteknisten välineiden kehittäminen ja ylläpito; 

(b) tuki un ionin la ajuisen online -riitojenratkaisujärjestelmän kehittä miselle ja 
ylläpidolle, mukaan luettuina siihen liittyvät palvelut, esimerkiksi kääntäminen. 
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Tavoite 4 – Täytäntöönpano: tuetaan kuluttajien oikeuksien täytäntöönpanoa lisäämällä 
kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten välistä yhteistyötä ja tarjoamalla 
kuluttajien tueksi neuvontaa 

10. Valvonta- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden koordinointi ottaen huomioon 
kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten yhteistyöstä 27 päivänä lokakuuta 2004 annettu asetus (EY) N:o 
2006/2004, mukaan luettuina 

(a) tietoteknisten välin eiden (esim . tietokanto jen ja tie to- ja vies tintäjärjestelmien) 
kehittäminen ja ylläpito; 

(b) toimet viranom aisten välisen yhteistyön se kä seuranta- ja tä ytäntöönpanotoimien 
koordinaation parantam iseksi, esim erkiksi täytäntöönpanoviranom aisten vaihto-
ohjelmat, yhteistoim inta sekä täytäntöönpa noon osallistuvalle henkilöstölle ja 
oikeuslaitoksen henkilöstölle suunnattu koulutus; 

(c) sidosryhmien ja täytäntöönpanoasiantunt ijoiden sem inaarien, konferenssien, 
ryhmätyötapaamisten ja kokousten järjestäminen; 

(d) hallintoa ja  täytän töönpanoa koskeva yhteistyö ohjelm aan osallistu mattomien 
kolmansien maiden kanssa. 

11. Rahoitustuki toimiin, joita toteutetaan yhdessä sellaisten julkisten tai voittoa 
tavoittelemattomien elinten kanssa, jotka muodostavat unionin verkostoja, 
jotka tarjoavat kuluttajille tietoa ja apua, jotta nämä voivat käyttää 
oikeuksiaan ja tarkoituksenmukaisia riitojenratkaisukeinoja, muun muassa 
online-riitojenratkaisujärjestelmiä (Euroopan kuluttajakeskusten verkosto), 
mukaan luettuina 

Euroopan kuluttajakeskusten verkoston toiminnan ka nnalta välttäm ättömien 
tietoteknisten välineiden kehittäminen ja ylläpito  (esimerkiksi tietokannat sekä tieto- 
ja viestintäjärjestelmät). 

Luetteloa voidaan täydentää tyypi ltään ja v aikutuksiltaan samankaltaisilla lisätoimilla, jo illa 
pyritään 3 artiklassa mainittuihin erityistavoitteisiin. 
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LIITE II  

Kuluttajaohjelman 3 artiklan mukaiset indikaattorit 

Tavoite 1: Turvallisuus: vakiinnutetaan tuotetur vallisuus ja parann etaan sitä tehokkaan  
markkinavalvonnan avulla kaikkialla EU:ssa. 
Indikaattori Lähde Nykytilanne Tavoite 

RAPEX-ilmoitukset (prosentteina), jotka johtavat ainakin 
yhteen (toisen jäsenvaltion) reaktioon 

RAPEX 43 % (843 ilmoitusta) 
vuonna 2010 

10 %:n lisäys 
7 vuodessa 

Reaktioiden lukumäärän ja ilmoitusten lukumäärän välinen 
suhde (vakavat riskit)*  

RAPEX 1,07 vuonna 2010 15 %:n lisäys 
7 vuodessa 

* Yksi ilmoitus voi saada aikaan useita reaktioita useilta muiden jäsenvaltioiden viranomaisilta. 

Tavoite 2: Kuluttajavalistus ja -k asvatus: ke hitetään ku luttajakasvatusta ja -v alistusta ja 
parannetaan kuluttajien tietoisuutta om ista oi keuksistaan, kootaan näy ttöä kuluttaja politiikan 
perustaksi ja tuetaan kuluttajajärjestöjä  
Indikaattori Lähde Nykytilanne Tavoite 

ECCRS-järjestelmään valituksia toimittavien valituselinten 
lukumäärä  

ECCRS ( eurooppalainen 
kuluttajavalitusten 
rekisteröintijärjestelmä) 

Ei sovelleta 60 % valituselimistä 
7 vuodessa 

Luottamus rajatylittävään kaupankäyntiin – kuluttajat 
(prosentteina), jotka luottavat yhtä paljon tai enemmän toisen 
EU-maan myyjiin tehdessään internet-ostoksia 

Kuluttajabarometri 37 % vuonna 2010 50 % 7 vuodessa 

Tavoite 3: Oikeudet ja oikeussuojakeinot: vakii nnutetaan kuluttajien oikeudet etenkin 
sääntelytoiminnan kautta ja parannetaan oike ussuojakeinojen, m uun m uassa vaihtoehtoisen 
riitojenratkaisun käyttömahdollisuuksia 
Indikaattori Lähde Nykytilanne Tavoite 

Rajatylittävät tapaukset (prosentteina), jotka Euroopan 
kuluttajakeskukset ovat ohjanneet vaihtoehtoisen 
riitojenratkaisun piiriin 

Kuluttajakeskusten 
vuosiraportti 

9 % vuonna 2010 50 % 7 vuodessa 

EU:n laajuisen online-riitojenratkaisujärjestel män käsittele mien 
tapausten lukumäärä 

 17 500 
(kuluttajakeskuksille 
esitettyjen 
verkkokauppaan 
liittyvien valitusten 
lukumäärä) v uonna 
2010 

38 500 (+120 %) 
7 vuodessa 

Tavoite 4: Täytäntöönpano: tuetaan kuluttajien oikeuksien täytäntöönpanoa lisääm ällä 
kansallisten täytäntöönpa noviranomaisten välistä yhteistyötä ja  tarjoam alla kuluttajien tueksi 
neuvontaa 
Indikaattori Lähde Nykytilanne Tavoite 

Tiedonkulun ja y hteistyön taso kuluttajansuojalainsäädännön 
täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten CPC-verkostossa: 

- viranomaisten välisten tiedonvaihtopyyntöjen lukumäärä 

- vir anomaisten välisten täy täntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
pyyntöjen lukumäärä 

- hälytysten lukumäärä CPC-verkostossa 

CPC-verkoston tietokanta 
(CPCS) 

 

Vuotta kohti la sketut 
keskiarvot 2007–2010 

 

129 

142 

 

63 

 

40 %:n lisäys 
7 vuodessa 

40 %:n lisäys 
7 vuodessa 

30 %:n lisäys 
7 vuodessa 

Euroopan kul uttajakeskusten ( ECC) ja kuluttajien välisten  
yhteydenottojen lukumäärä 

ECC-raportti 71 000 vuonna 2010 50 %:n lisäys 
7 vuodessa 
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Näitä indikaattoreita voidaan täydentää yleisillä taustaindikaattoreilla. 



 

FI 29   FI 

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS 

1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA  

 1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi  

 1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtam is- ja budjetointijärjestelm ässä 
(ABM/ABB) 

 1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne  

 1.4. Tavoitteet  

 1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut  

 1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto  

 1.7. Hallinnointitapa (hallinnointitavat)  

2. HALLINNOINTI  

 2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt  

 2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä  

 2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi  

3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET  

 3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen ra hoituskehyksen otsa kkeet ja menopuolen 
budjettikohdat  

 3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin  

 3.2.1. Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin  

 3.2.2. Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin  

 3.2.3. Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin 

 3.2.4. Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa 

 3.2.5. Ulkopuolisten tahojen osallistuminen rahoitukseen  

 3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin 
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SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS 

1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA  

1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi  

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajaohjelmasta 2014–2020  

1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä 
(ABM/ABB)20  

Kuluttajapolitiikka 

1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne  

 Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen.  

 Ehdotus/aloite liitt yy uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai 
valmistelutoimeen21.  

 Ehdotus/aloite liittyy käynnissä olevan toimen jatkamiseen.  

 Ehdotus/aloite liittyy toimeen, joka on suunnattu uudelleen.  

1.4. Tavoitteet 

1.4.1. Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet), jonka 
(joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee  

Kuluttajaohjelman tavoitteena o n tukea kul uttajapolitiikan yleistavoitetta  tehdä  
vaikutusvaltaisesta kuluttajasta sisäm arkkinoiden keskeinen toim ija. Ohjelma pyrkii tähän 
siten, että se m yötävaikuttaa kuluttajien terveyden, turvallis uuden ja taloudellisten etujen 
suojaamiseen sekä edistäää ku luttajien oikeutta tiedonsaantiin ja koulutu kseen ja o ikeutta 
järjestäytyä etujensa valvom iseksi. Ohje lmalla täydenn etään, tu etaan ja seu rataan 
jäsenvaltioiden toteuttamaa politiikkaa. 

1.4.2. Erityistavoite (erityistavoitteet) sekä toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- 
ja budjetointijärjestelmässä  

Erityistavoite nro 1 

Turvallisuus: vakiinnutetaan tuoteturva llisuus ja parannet aan sitä tehokkaan 
markkinavalvonnan avulla kaikkialla EU:ssa 

Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä 

Kuluttajapolitiikka 

Erityistavoite nro 2 

                                                 
20 ABM: toimintoperusteinen johtaminen; ABB: toimintoperusteinen budjetointi. 
21 Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 49 artiklan 6 kohdan a ja b alakohdassa. 
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Kuluttajavalistus ja -kas vatus: kehitetään ku luttajakasvatusta ja -valis tusta ja pa rannetaan 
kuluttajien tietoisuutta omista oikeuksistaan, kootaan näyttöä kuluttajapolitiikan perustaksi 
ja tuetaan kuluttajajärjestöjä  

Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä 

Kuluttajapolitiikka 

Erityistavoite nro 3 

Oikeudet ja oikeussuojakeinot: vakii nnutetaan kuluttajien oikeudet etenkin 
sääntelytoiminnan kautta ja parannetaan oikeussuojakeinojen, muun muassa vaihtoehtoisen 
riitojenratkaisun käyttömahdollisuuksia 

Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä 

Kuluttajapolitiikka 

Erityistavoite nro 4 

Täytäntöönpano: tu etaan kuluttajien  oikeuksie n täytäntöön panoa lisääm ällä kansallis ten 
täytäntöönpanoviranomaisten välistä yhteistyötä ja tarjoamalla kuluttajien tueksi neuvontaa 

Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä 

Kuluttajapolitiikka 

1.4.3. Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset 

Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmän tilanteeseen 

Ohjelman edunsaajia ovat kulu ttajat, kuluttajansuojasta vast aavat kansalliset viranom aiset 
ja kulu ttajajärjestöt, ja  sen keske isenä ta voitteena on kuluttajien asem an parantam inen 
kaikkialla EU:ssa. 

Ohjelmasta tarjotaan tukea EU:n ja kansallisella tasolla toimiville kuluttajajärjestöille sekä 
tuoteturvallisuudesta ja täyt äntöönpanosta vastaav ille jäsenvaltioiden kansallisille 
viranomaisille. 

Ohjelmasta on hyötyä myös hyväm aineisille yrityks ille, sillä tehokas kuluttajapolitiikka 
edistää sisäm arkkinoiden toim ivuutta, palkitse e kilpailukykyisimm ät yritykset ja estää 
epärehellisten elinkeinonharjo ittajien toim intaa. Vaikutusva ltaiset kuluttajat vauhdittavat 
innovointia, ja n äin o llen kulu ttajapolitiikka tukee innov atiivisia y rityksiä. Talouden 
toimijat hyötyvät selkeisiin sääntöihin ja paremm in ko ordinoituun täytäntöönpanoon 
perustuvista tasapuolisista to imintaedellytyksistä. Näin o llen ohjelm a va uhdittaa osaltaan 
myös talouskasvua. 

1.4.4. Tulos- ja vaikutusindikaattorit  

Selvitys siitä, millaisin indikaattorein ehdotuksen/aloitteen toteuttamista seurataan 

Tavoite 1: Turvallisuus: vakiinnutetaan tuoteturva llisuus ja paranneta an sitä tehokkaan 
markkinavalvonnan avulla kaikkialla EU:ssa 
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- RAPEX-ilmoitukset ( prosentteina), jotka jo htavat ainakin yhteen (toisen jäsenvaltion) 
reaktioon 
- reaktioiden lukumäärän ja ilmoitusten lukumäärän välinen suhde (vakavat riskit) 

Tavoite 2: Kuluttajavalistus ja -kas vatus: kehitetään kuluttajakasvatusta ja -va listusta ja 
parannetaan kuluttajien tietoisuutta omista oikeuksistaan, kootaan näyttöä 
kuluttajapolitiikan perustaksi ja tuetaan kuluttajajärjestöjä  

- eurooppalaiseen kuluttajavalitusten reki steröintijärjestelmään (ECCRS) valituksia 
toimittavien valituselinten lukumäärä 

- luottamus rajatylittävään kaupankäyntiin – kuluttajat (prose ntteina), jotka luottavat yhtä 
paljon tai enemmän toisen EU-maan myyjiin tehdessään internet-ostoksia 

Tämä indikaattori on otettu mukaan kokeilupohjalta, koska selkeästi parempaa 
vaihtoehtoa ei ole löytynyt. Indikaattoria muutettaneen tai täydennettäneen 
tulevaisuudessa.  

Tavoite 3: Oikeudet ja oikeussuojakeinot: vakii nnutetaan kuluttajien  oikeudet etenkin 
sääntelytoiminnan kautta ja parannetaan oikeussuojakeinojen, muun muassa vaihtoehtoisen 
riitojenratkaisun käyttömahdollisuuksia 

- rajatylittävät tapauks et (prosentteina), jotka Euroopa n kuluttajakeskukset (EC C) ovat 
ohjanneet vaihtoehtoisen riitojenratkaisun piiriin 

- EU:n laajuisessa online-riitojenratkaisujärjestelmässä käsiteltyjen tapausten lukumäärä 

Tavoite 4: Täytäntöönpano: tuetaan kuluttajien oikeuksien tä ytäntöönpanoa lisääm ällä 
kansallisten täytäntöönpanovira nomaisten välistä yhteistyöt ä ja tarjoam alla kuluttajien 
tueksi neuvontaa 

- tiedonkulun ja yhteistyön taso kulutta jansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta 
vastaavien viranomaisten (CPC) verkostossa 

- viranomaisten välisten tiedonvaihtopyyntöjen lukumäärä 

- viranomaisten välisten täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien pyyntöjen lukumäärä 

- hälytysten lukumäärä CPC-verkostossa 

- Euroopan kuluttajakeskusten (ECC) ja kuluttajien välisten yhteydenottojen lukumäärä 

1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut  

1.5.1. Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä  

Vuoden 2013 jälkeisellä kuluttajaohjelm alla, jä ljempänä ’ohjelm a’, tuetaan kom ission 
toimien täytäntöönpanoa kuluttajapolitiikan alalla vuodesta 2014 alkaen. Ohjelma perustuu 
nykyisen (vuosien 2007–2013) ohjelman saavutuksiin. 

Uudella ohjelmalla tuetaan tulevaisuuden kuluttajapolitiikkaa, jossa EU-kansalaiset ovat 
vaikutusvaltaisia kuluttajia ja sisämarkkinoiden keskeisiä toimijoita, ja sillä täydennetään 
tarjontapuolelle kohdistuvia aloitteita. 
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Vuosien 2007–2013 strategian ja ohjelman puolivälin arvioinnin tulosten mukaan nykyisen 
ja tulevan ohjelman välillä on oltava jatkuvuutta. Arvioinnissa korostetaan, että EU-tason 
kuluttajapolitiikka on vielä suhteellisen nuori ala ja että jatkuvuus on tärkeää vaikutusten 
kannalta. 

Samaan aikaan esiin on tullut uusia yhteisk unnallisia haasteita, jo iden m erkitys on 
kasvanut viime vuosina. Tällaisia ovat esimerkiksi päätöksentekoon vaikuttavien seikkojen 
moninaisuus (tiedon tulva, va stuun siirtym inen kuluttajille  m arkkinoiden vapauttam isen 
seurauksena, pitkälle kehitetyt tuotteet, pa lvelut ja m ainonta), tarv e lis ätä kulutu smallien 
kestävyyttä, digitalisoitum isen m ukanaan tu omat m ahdollisuudet ja  uhat, sosiaalisen  
syrjäytymisen ja m uita heikomm assa asem assa olevien ku luttajien m äärän lis ääntyminen 
sekä väestön ikääntyminen. 

Rahoitettavilla toim illa paneudut aan keskeisiin ongelm iin, jotk a liittyvät tu rvallisuuteen, 
kuluttajavalistukseen ja -kasvatukseen, oi keuksiin ja oikeussu ojakeinoihin sek ä 
täytäntöönpanoon, kuten säädöksen perusteluissa kuvataan. 

1.5.2. EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo 

EU:n osallistumisesta saatavaa lisäarvoa tarkastellaan säädöksen perusteluissa. 

1.5.3. Vastaavista toimista saadut kokemukset 

Vuosien 2004–2007 ohjelm an jälkiarvioinni ssa sekä vuosien 2007–2013 ohjelm an (ja 
kuluttajastrategian) väliarvioinnissa korostetaan lisäarvon m erkitystä siitä huolim atta, että 
eurooppalainen kulu ttajapolitiikka on vielä va rsin nuo rta ja ohjelm asta s aatavan EU-
rahoituksen m äärä on suhteellis en pieni. Arvioinneissa koros tetaan, että strategian ja 
ohjelman mukaiset toimenpiteet myötävaikuttavat älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevien Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamiseen. 

Strategian ja ohjelm an tavoitteita, vaikutuksia ja lisäarvoa koskevat arvioinnin tulokset 
olivat kokonaisuudessaan m yönteisiä. Arvioinni ssa todettiin m yös, että ohjelm alla on 
pitkäkestoisia vaikutuksia kuluttajansuojaan. 

Arvioinnista käy ilm i, että kansallisten viranom aisten ja ku luttajajärjestöjen näkemysten 
välillä on jonkin verran er oa: viranom aisten näkem ykset strategian ja ohjelm ien 
saavutuksista ovat m yönteisemmät (88 % kansallisista viranom aisista ja 82 % 
kuluttajajärjestöistä katsoo, että  nykyisellä strategialla on o llut suurta tai jonkin verran 
myönteistä vaikutusta EU:n kuluttajapolitiikan aloitteisiin). 

Jäsenvaltioiden virano maiset tote avat yle isesti, että strategia ja ohjelm a täydentävät 
kansallista kuluttajapolitiikkaa. 

Arvioinnin perusteella kuitenkin  päätellään, että nykyiset strategia ja  ohjelm a vastaavat 
vain osittain uusiin yhteiskunta- ja ympäristöhaasteisiin. 

Arviointiraportissa todetaan ohjelman puitteissa toteutettavista erityistoimista seuraavaa: 

i) Turvallisuus:  

- Tuoteturvallisuuden  alalla m arkkinavalvontaviranomaisten välinen koordinointi on 
lisääntynyt. Raportissa suositellaan valvonna n ja täytäntöönpanon tehostam ista RAPEX-
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järjestelmän kautta, tuoteturvallisuuden kansainvälisten näkökohtien huomioon ottamista ja 
uuden teknologian hyödyntämistä. 

ii) Kulutta javalistus ja -kasvatus: 

- Kuluttajam arkkinoiden seurannalla, kuluttajam arkkinoiden tulostaululla ja  
yksityiskohtaisilla m arkkinatutkimuksilla on suuri m erkitys kuluttajapolitiikan  
tukemisessa. Niillä on olennain en m erkitys m yös siinä, että kulu ttajien huolenaiheet 
otetaan asianm ukaisella tavalla huom ioon EU- politiikassa ja vaik uttavan lainsäädännön 
suunnittelussa. Raportissa suos itellaan lisäksi kul uttajakäyttäytymisen ymm ärtämiseen 
tähtäävää tutkimusta. 

- Kulutta jakasvatus on edistyny t vaihte levasti. Et enkin Dolcetan osalta huolta  
aiheuttaa k ohderyhmän m ääritteleminen. Raportis sa ehdo tetaan käytettäv ien välineiden 
vakiinnuttamista, Dolcetan kohderyhm än, sisä llön ja levittäm isen parem paa m äärittelyä 
sekä yhteisvaikutusten luomista kansallisten hankkeiden kanssa. 

- Ohjelmista EU-tason ja  kansallisen  tason kulu ttajajärjestöille annettavaa tukea on 
arvioitu m yönteisesti. EU-t ason järjestöillä on ole nnaisen tärkeä tehtävä sen 
varmistamisessa, että kuluttajien näkem ykset ova t eduste ttuina EU:n politiika n 
suunnittelussa. Raportissa suositellaan, että ka nsallisille kuluttajaj ärjestöille suunnattua 
koulutusta (valm iuksien kehittäm istä) jatk ettaisiin ja m ahdollisuutta järjes tää kursseja 
kansallisella tasolla tarkasteltaisiin. 

iii) Kuluttajien oikeudet ja oikeussuojakeinot: 

- Raportissa korostetaan lisäarvoa, joka lii ttyy uuden tai valm isteluvaiheessa olevan 
lainsäädännön mukanaan tuomaan lähentymiseen. 

- Ohjelmilla ja stra tegialla on kyetty  yhä paremm in integroim aan kuluttajapolitiikka 
osaksi muita asiaankuuluvia EU-politiikan aloj a. Raportissa suositella an tällaisten toim ien 
jatkamista. Siinä suositellaan m yös paneut umista uusiin haaste isiin, joita ovat muun 
muassa digita lisoitumiseen liitty vät kys ymykset, kestäväm piin kulutusm alleihin 
siirtyminen sekä kriisistä johtuva kulutta jien heikko tilanne. Siinä kehotetaan m yös 
selittämään sidosryhmille kuluttaja-asioita käsittelevien komission eri yksiköiden tehtäviä. 

- Kuluttajien m ahdollisuuksiin käyttää oikeussu ojakeinoja liittyy edelleen ongelm ia. 
Raportissa todetaan, että tässä kysymyksessä on saatava aikaan edistystä ja että kuluttajien 
tietoisuutta oikeussuojakeinoista on lisättävä. 

iv) Täytäntöönpano:  

- Strategian ja ohjelm ien puitteissa tehtävää rajatyli ttävää täytäntöönpanoyhteistyötä  
on tehostettu täytäntöönpanoviranom aisten ve rkoston (CPC) kautta ja toteuttam alla 
koordinoituja toim ia, esim erkiksi ”tehoiskuja”.  Raportissa suositellaan  CPC-verkoston ja 
täytäntöönpanoviranomaisten toiminnan koordinoinnin lisäämistä. 

- Strategia ja ohjelm at ovat tarjonneet yhä  enemmän tuke a kuluttajille, jotka ovat 
saaneet neuvontaa rajatylittävissä kiistoissa Euroopan kuluttajakeskusten verkoston kautta. 
Raportissa suositellaan kuitenkin kuluttajakeskusten näkyvyyden lisäämistä, jotta kuluttajat 
olisivat paremmin tietoisia niistä. 
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1.5.4. Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut 

Yhteydet Eurooppa 2020 -strategiaan ja lippulaivahankkeisiin 

Eurooppa 2020 -strategiassa todetaan, että kansalaisille on annettav a ”m ahdollisuus 
osallistua sisäm arkkinoihin täysim ääräisesti”, m ikä edelly ttää, että kansalaisten 
”mahdollisuuksia ja luo ttamusta ostaa tav aroita ja palvelu ja yli rajo jen etenk in v erkon 
kautta parannetaan”.  

Ainoastaan tietoiset ja aktiiv iset kuluttajat kykenevät te kemään om an hyvinvointinsa ja 
talouden kannalta parhaita va lintoja, jotka lisäävät kilpailua, i nnovointia ja 
sisämarkkinoiden yhdentymistä ja tukevat nä in Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitetta. 
Hyödyntämällä kulutusm enojen (56 prosenttia EU:n BKT:sta) valtava taloudellinen 
merkitys voidaan edistää merkittävällä tavalla EU:n tavoitetta saada kasvu jälleen vauhtiin. 
Tätä näkemystä tukee vuoden 2011 kasvuselvitys, jossa kuluttajien tilant een parantamisen 
katsottiin vauhdittavan kasvua. Kuluttajapolitiikalla autetaan kuluttajia löytämään parhaat 
vaihtoehdot laajan tarjonnan jouk osta ja ed istetään sam alla tehokas ta ja innovatiiv ista 
yritystoimintaa. 

Kuluttajapolitiikka m yötävaikuttaa keskeise llä tavalla Euroopan digitaalistrategia 
-lippulaivahankkeeseen (rajattom at ja tu rvalliset verk kopalvelujen ja digitaalisten  
sisältöjen EU- markkinat, palvelujen saatav uus, digitaalinen lukutaito), sosiaaliseen 
osallisuuteen (otetaan huomioon muita heikommassa asemassa olevien kuluttajien tilanne), 
kestävään kasvuun (kestävä kulutus) ja älykkääseen sääntelyyn (kulutusmarkkinoiden 
valvonta vaikuttavan ja kohdennetun politiikan suunnittelun perustana). 

Yhteydet sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin ja muihin aloitteisiin 

Uutta sisämarkkinastrategiaa koskevassa Monti-raportissa todetaan, että ”sisämarkkinoiden 
seuraavassa kehitysvaiheessa olisi asetettava kuluttajat ja heidän etunsa ensi sijalle”. Siinä 
korostetaan, että on tärk eää lisätä k uluttajien vaikutusmahdollisuuksia, toteuttaa näyttöön 
perustuvaa politiikkaa, kartoitt aa m arkkinat, jotka eivät tä ytä kuluttajien odotuksia, ja 
perustaa digitaalialan sisäm arkkinat. Lisä ksi siinä painotetaan oikeussuojakeinojen 
(vaihtoehtoisen riitojenratkaisun ja joukkokanteiden), tuoteturvallisuuden ja standardoinnin 
merkitystä. 

Sisämarkkinoiden toim enpidepaketissa korostetaan useita näis tä kuluttajia koskevista 
kysymyksistä, varsinkin oikeussuojakeinoja (strat egisena aloitteena), tuoteturvallisuutta ja 
ongelmanratkaisuvälineiden kehittämistä. 

Kansalaisuutta koskevassa vuoden 2010 kertom uksessa esiteltiin sisäm arkkinoiden 
toimenpidepakettia täydentävä aloite. Siinä todettiin myös, että Euroopan kansalaisuuden 
toteutumisen esteitä ovat yhden yhtenäi sen sääntökokonaisuuden puute kuluttajansuojan 
alalla, tietäm ättömyys nykyisistä oikeussu ojakeinoista sekä oikeussuojakeinojen 
riittämättömyys. 

Euroopan parlam entti antoi vuon na 2010 useita m ietintöjä, jo ihin sisälty i tu levaa 
kuluttajapolitiikkaa koskevia suosituksia: 

Grechin m ietinnössä peräänkuulutetaan kokonaisvaltai sta lähestym istapaa, jossa 
kuluttajien edut otetaan keskeisinä sei kkoina huom ioon sisäm arkkinoilla. Mietinnössä 
korostetaan muun muassa näytt öpohjan ja m arkkinaseurannan merkitystä, tuotteiden ja 
palveluiden turv allisuutta, kulu ttajajärjestöjen tär keää tehtäv ää, 
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ongelmanratkaisujärjestelmien toimintavalm iuksien kehittäm istä, kuluttajanäkökohtien 
ottamista huom ioon asiaankuuluvassa EU- politiikassa ja -lainsäädännössä, 
kuluttajansuojaa rahoituspalveluiden alalla, oikeussuojakeinoja sekä kuluttajavalistusta. 

Hedhin m ietinnössä korostetaan näyttöpohjan m erkitystä (tulostaulu, tutkim ukset, 
valitukset) sekä kuluttajalainsäädännön ja tuoteturvallisuuden tä ytäntöönpanoa (mukaan 
luettuina v aihtoehtoinen riito jenratkaisu, teh oiskut sekä  CPC- ja ECC-verkostojen  
resurssitarve). Siinä painot etaan myös tarvetta ottaa kuluttajanäkökohdat huom ioon 
kaikilla EU-politiikan aloilla ja vaaditaan komissiolta vuotuista rapor ttia tästä aiheesta. 
Mietinnössä korostetaan lisäksi  kuluttajajärjestöjen tehtävää , ( myös aikuisille suunnatun) 
kuluttajakasvatuksen kehittämistarvetta, kuluttajavalistusta (myös verkkoportaalien kautta 
ja tavoittaen muita heikommassa asemassa olevat kuluttajat) sekä tarvetta edistää kestävää 
kuluttamista. 

Tuoteturvallisuutta käsittelev ässä Schaldemosen m ietinnössä (2011) kehotetaan 
jäsenvaltioita ja kom issiota ottamaan käyttö ön riittävät m arkkinavalvontaresurssit j a 
korostetaan, että m arkkinavalvonnan epäonni stuminen voi johtaa kilpailuhäiriöihin, 
vaarantaa kuluttajien turvallisuuden ja heiken tää kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin. 
Mietinnössä todetaan m yös, että kom ission pitäisi antaa lisärahoitusta yhteisiin 
markkinavalvontatoimiin ja osoittaa riittäväs ti rahoitusresu rsseja jäsen valtioiden v älistä 
pitemmälle menevää koordinaatiota tukevan fo orumin ja/tai organisaation perustamiseen. 
Siinä kehotetaan kom issiota m yös peru stamaan kuluttajia  varten julkin en 
tuoteturvallisuustietokanta, johon sisältyisi valituskanava. 

Ariasin m ietinnössä (2010) korostettiin, että kulut tajien luottamusta sähköiseen 
kaupankäyntiin tulisi lisätä. 

Sisämarkkinoiden toim enpidepakettia koske vaan keskusteluun esitettiin kannanotto 
Kalnieten mietinnössä  ”Hallin totapa ja kum ppanuus yhtenäism arkkinoilla”. Mietinn össä 
korostettiin vaihtoehtoista riitojenratkaisua koskevan tulevan ehdotuksen merkitystä. 

Lisäksi parlam entti valm istelee lok akuussa ju lkaistavaa k uluttajapolitiikan tu levaisuutta 
käsittelevää om a-aloitteista m ietintöä (e sittelijät: Ev a-Britt Sven sson ja Ky riakos 
Triantaphyllides). 

1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto  

 Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kesto on rajattu.  

–  Ehdotuksen/aloitteen mukainen toiminta alkaa [1.1.]2014 ja päättyy [31.12.]2020. 

–  Rahoitusvaikutukset alkavat vuonna 2014 ja päättyvät vuonna 2020. 

 Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kestoa ei ole rajattu. 

– Käynnistysvaihe alkaa vuonna VVVV ja päättyy vuonna VVVV, 

– minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa. 
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1.7. Hallinnointitapa (hallinnointitavat)22  

 komissio hallinnoi suoraan keskitetysti  

 välillinen keskitetty hallinnointi, jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty 

–  toim eenpanovirastoille  

–  yhteisö jen perustamille elimille23  

–  kansallisille julkiso ikeudellisille e limille tai ju lkisen pa lvelun tehtäviä  hoitaville  
elimille  

–  henkilöille, joille on annettu tehtäväksi tote uttaa Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen V osaston mukaisia erityistoimia ja jotka nimetään varainhoitoasetuksen 49 
artiklan mukaisessa perussäädöksessä  

 hallinnointi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa  

 hajautettu hallinnointi yhteistyössä kolmansien maiden kanssa  

 hallinnointi yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa (tarkennettava) 

Jos käytetään useampaa kuin yhtä hallinnointitapaa, huomautuksille varatussa kohdassa olisi annettava lisätietoja. 

Huomautukset:  

Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto (EAHC): Kom issio on antanut tiettyjä yhteisön 
ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toim eenpanovirastojen asem asta 19 päivänä joulukuuta 
2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/200324 m ukaisesti terveys- ja kuluttaja-asioiden 
toimeenpanovirastolle kulutta japolitiikkaa koskevan yhteis ön toim intaohjelman 2007–2013 
hallinnointiin liittyvät toim eenpanotehtävät25. Kom issio voi sen vuoksi päättää antaa terveys- j a 
kuluttaja-asioiden toimeenpanovirastolle myös kuluttajaohjelman 2014–2020 hallinnointiin liittyvät 
toimeenpanotehtävät. 

Hallinnointi yhteistyössä kansai nvälisten jär jestöjen ka nssa: Ta rkoitus on  tukea OECD:n  
tuoteturvallisuustyöryhmän työtä. 

                                                 
22 Kuvaukset eri  h allinnointitavoista ja viittaukset v arainhoitoasetukseen ovat saatavilla b udjettipääosaston 

verkkosivuilla osoitteessa http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. 
23 Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 185 artiklassa. 
24 EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1. 
25 Komission päätös K(2008) 4943, tehty 9. syyskuuta 2008. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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2. HALLINNOINTI  

2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt  

Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset 

Ohjelman mukaan komissio tiedottaa jäsenvaltioiden komitealle ohjelman täytäntöönpanon 
yhteydessä toteutetuista toimista. 

Ohjelmassa edellytetään, että kom issio laatii viim eistään vuoden 2018 puolivälissä 
toimenpiteiden uusim ista, m uuttamista tai kesk eyttämistä k oskevan pää töksen teke mistä 
varten arviointikertom uksen, jossa käsite llään kaikkien  toim enpiteiden tavoitteiden 
saavuttamista, resurssien käytön tehokkuutta ja Euroopan tasolla saatavaa lisäarvoa. 

Kuluttajaohjelman pitemmän aikavälin vaikutuksia  ja vaikutusten kestävyyttä olisi lisäksi 
arvioitava s euraavan o hjelman m ahdollista uu simista, m uuttamista ta i keskey ttämistä 
koskevan päätöksen perustaksi. 

Vuosien 2014–2020 ohjelman täytäntöönpanoon saadaan hyödyllistä tietoa myös nykyisen 
ohjelman (2007–2013) jälkiarvioinnista, joka on m äärä tehdä vuoden 2015 loppuun 
mennessä. 

2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä  

2.2.1. Todetut riskit  

Talousarvio kattaa sekä palveluhankintasopimusten että avustusten myöntämisen. 

Avustuksia m yönnetään tukitoimia varten lähinnä jäsenvaltioiden  viranom aisille ja 
julkisille elimille tai voittoa tavoitta mattomille elimille, jotka jäsenvaltiot ovat n imenneet 
ja joita ne osarahoittavat. Tu ettujen hankkeiden toteuttam isajanjakso on yleensä yhdestä 
kahteen vuotta. Avustussopim usten vuotui nen lukum äärä on rajallinen, ja niiden 
määrärahat ovat noin 13 miljoonaa euroa vuodessa. 

Palveluhankintasopimuksia tehdään etenkin seur aavilla aloilla: se lvitykset, tiedonkeruu, 
arviointi, koulutus, tiedotuskam panjat, tietote kniset ja  viestin täpalvelut, ylläpitopalvelut 
jne. Toim eksisaajat ovat lähinnä laitoksia, laboratorioita, konsult tiyrityksiä ja muita 
yksityisiä yrityksiä, joista m onet ovat pk-yr ityksiä. Palveluhankintasopimuksiin vuosittain 
käytettävät määrärahat ovat noin 12 miljoonaa euroa. Yksittäisten sopimusten lukumäärän 
arvioidaan olevan noin 25 vuodessa. 

Keskeiset riskit ovat seuraavat: 

• valittujen hankkeiden heikko laatu ja ha nkkeen heikko tekninen toteutus, jot ka 
vähentävät ohjelm an vaikutuksia; tämä voi  johtua puutteellisista 
valintamenettelyistä, asian tuntemuksen pu uttumisesta tai riittäm ättömästä 
seurannasta 

• myönnetyn rahoituksen tehoton tai epätalo udellinen käyttö, joka liittyy sekä 
avustuksiin (toteutuneiden tukikelpoisten kustannusten korvaamisen monimutkaisuus 
ja rajalliset m ahdollisuudet tark astaa tu kikelpoisia kus tannuksia asiak irjojen 
perusteella) että hankintoihin (toisinaan on vain niukalti toimijoita, joilla on vaadittua 
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erityisosaamista, m inkä vuoksi ei ol e riittäviä m ahdollisuuksia vertailla 
hintatarjouksia) 

• komission m aineen vaarantum inen, jos havait aan pe toksia ta i laitonta to imintaa; 
kolmansien osapuolten  sisäis istä valvontajärjestelm istä saadaan vain osittainen  
varmuus, sillä mukana on melko runsaasti erilaisia toimeksisaajia ja edunsaajia, joilla 
kullakin on oma, usein melko pieni valvontajärjestelmänsä. 

2.2.2. Valvontamenetelmä(t)  

Talousarvio toteutetaan suoralla keskitety llä hallinnoinnilla, joskin osa ohjelm an 
täytäntöönpanoon liittyvistä tehtävistä saatetaan siir tää olem assa olevalle 
täytäntöönpanovirastolle (EAHC). Virastolla on om a sisäinen valvontajärjestelmänsä, sitä  
valvoo PO SANCO, ja sen auditoinnista huol ehtivat komission sisäinen tarkastaja ja 
tilintarkastustuomioistuin. 

PO SANCOlla ja EAHC:lla on sisäiset menettelyt, joilla on tarkoitus kattaa edellä mainitut 
riskit. Sisäiset menettelyt ovat varainhoitoasetuksen mukaisia, ja niissä on otettu huomioon 
kustannus-hyötynäkökohdat. Näissä puitteissa SANCO selvittää ed elleen mahdollisuuksia 
tehostaa hallinnointia ja yksin kertaistamistoimia. Valvontajä rjestelyn keskeiset piirteet 
ovat seuraavat: 

• Hankevalinnan ominaispiirteet: Kukin ehdotus- tai tarjouspyyntö perustuu 
komission hyväksym ään vuotui seen työohjelm aan. Kussakin pyynnössä julkaista an 
ehdotusten tai tarjousten valinnassa sovellettavat hylkääm is-, valinta- ja  
ratkaisuperusteet. Näiden perusteella arvioi ntikomitea arvioi kunkin ehdotuksen tai 
tarjouksen ottaen huom ioon riippum attomuuden, avoim uuden, suhteellisuuden, 
tasapuolisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteet.  

• Ulkoisen viestinnän strategia: PO SANCOlla on pitkälle kehitett y 
viestintästrategia, jolla pyritään varm istamaan, että toim eksisaajat ja edunsaajat 
ymmärtävät sopim usvaatimukset ja m ääräykset kokonaisuudessaan. Viestinnässä  
käytetään seuraavia keinoja: ohjel man sivusto Europa-palvelim ella, 
tiedotuskokoukset edunsaajien ja toimeksisaajien kanssa, laajat ohjeet, usein esitety t 
kysymykset ja käyttötuki (helpdesk). 

• Hankkeiden täytäntöönpanoa ennen ja täytäntöönpanon aikana tehtävät tarkastukset: 

– PO SANCO ja EACH käyttävät kom ission suosittelemia avustussopim usten ja 
palvelunhankintasopimusten m alleja. S opimuksiin sis ältyy valvontaan liittyviä 
järjestelyjä, kuten tilintar kastuslausunnot, rahoitustakuut, paikan päällä tehtävät 
tarkastukset ja OLAFin tarkastukset. Kustannusten tukikelpoisuutta koskevia 
sääntöjä y ksinkertaistetaan es imerkiksi käyttäm ällä kertakorvauksia  jois sakin 
menoluokissa. Sen ansiosta on m yös helpom paa keskittää tarkastuks et ja valvonta.  
Kumppanuussopimusten käyttöönoton odotetaan parantavan yhteistyösuhteit a 
edunsaajien kanssa ja tukikelpoisuussääntöjen ymmärtämistä. 

– Kaikki henkilökunnan jäsenet allek irjoittavat h yvän hallin totavan toim intasäännöt. 
Valintamenettelyyn tai avustus- tai hankint asopimusten hallinnointiin osallistuva t 
työntekijät allekirjoittavat lisäksi vakuutuksen siitä, ettei heillä ole asiassa 
eturistiriitoja. Henkilökunta saa säännöllis tä koulutusta ja vaihtaa parhaita 
toimintamalleja verkostojen kautta. 
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– Hankkeen tekninen toteutus tarkastetaan säännöllisesti joko asiakirjoista tai 
toimeksisaajan toimittamien teknisten etenemisraporttien perusteella. 
Tapauskohtaisesti järjestetään myös kokouksia toimeksisaajien kanssa ja paikan 
päällä tehtäviä vierailuja. 

– Sekä SANCOn että EAHC:n rahoitusm enettelyjen tukena käytetään kom ission 
tietoteknisiä välin eitä, ja raho itusmenettelyjen tehtävät on erote ltu ta rkasti: ka ikki 
hankinta- ta i avustusso pimuksiin liittyv ät raho itustoimet ta rkastaa kak si tois istaan 
riippumatonta henkilöä, ennen kuin toim esta vastaava tulojen ja m enojen hyväksyjä 
vahvistaa ne allekirjoituksellaan. Toim innan aloittam isesta ja varm entamisesta 
vastaavat e ri henkilöt k ullakin politiikan a lalla. Maksujen suorittam isen perustana 
käytetään ennalta m ääriteltyjä tositteita, kuten hyväksyttyjä tekn isiä raportteja ja 
varmennettuja m enoilmoituksia ja la skuja. Keskustalousyksikkö suorittaa 
asiakirjoihin perustuvan to isen ennakkotarkastuksen ra hoitustoimista poim itulle 
otokselle. T apauskohtaisesti voidaan m yös tehdä ennen loppum aksun suorittam ista 
rahoitukseen liittyvä ennakkotarkastus paikan päällä. 

• Tarkastukset hankkeen päättyessä: Sekä PO SANCOlla e ttä EAHC:lla o n 
keskitetty tarkastusryhmä, joka varmentaa menoilmoitusten tukikelpoisuuden paikan 
päällä. Tark oituksena o n estää, h avaita ja oikaista r ahoitustoimien laillisuuteen ja  
asianmukaisuuteen liitty vät as iavirheet. Jo tta ta rkastukset o lisivat va ikutuksiltaan 
tehokkaita, tarkastettavien toim eksisaajien valinnassa a) käytetään perustana 
riskiperusteista valintaa ja satunnaisotantaa ja b) kiinnitetään paikan päällä tehtävissä 
tarkastuksissa mahdollisuuksien mukaan huomiota toiminnallisiin seikkoihin. 

Tarkastusten kustannukset ja hyödyt: Ohjelman hallinto- ja valvontatoim enpiteet 
perustuvat aiem paan koke mukseen: sisäis en valvontajärjestelm än ansiosta 
jäännösvirhesuhde jäi viim eksi kuluneiden kol men vuode n aikana alle 2 prosen ttiin ja 
varainhoitoasetuksessa vahviste ttuja avustus- ja hankintamenettelyjä noudatettiin. Nä mä 
ovat sekä edellisen että uuden kuluttajaohjel man kaksi keskeistä valvontaan liittyvää 
tavoitetta. 

Koska uuden ohjelm an keskeiset om inaispiirteet eivät m erkittävästi ero a edellises tä 
ohjelmasta, ohjelm an täytäntöönpan oon liittyvi en riskien katsotaan pysyvän suhteellis en 
vakaina. Käytössä olevia hallinto- ja valvont atoimenpiteitä ollaan siksi jatkam assa. Uuden 
varainhoitoasetuksen m yötä m ahdollisesti toteu tettavissa olev at 
lisäyksinkertaistamistoimet otetaan kuitenkin käyttöön niin pian ja siinä laajuudessa kuin 
mahdollista. Rahoituss elvityksen (3.2.1 k ohdassa) esitetään h allintokustannusten 
kokonaismääräksi yhteensä 12,5 m iljoonaa euroa, jotka käytetään 197,2  miljoonan euron 
varojen hallinnointiin vuodesta 2014 vuoteen 2020. Hallintokustannusten ja hallinnoitavien 
varojen suhde on tällöin noin 6,4 prosenttia. Tätä tarkasteltaessa ol isi otettava huom ioon, 
että kyse on politiikanalas ta, joka ei ole niin m enosuuntautunutta kuin m uut EU:n 
politiikan alat.  

Avustusten ja hankintojen yhdistelmän, riskiperusteisten ennakko- ja jälkitarkastusten sekä 
asiakirjoihin perus tuvien ja paikan p äällä teh tyjen tarka stusten an siosta 
valvontatavoitteisiin pääst ään kohtuukustannuksin. Keskim ääräisen jäännösvirhesuhteen 
jäämisestä alle 2 prosenttiin  ja varainhoitoaset uksen säännösten noudattam isesta saatavan 
hyödyn katsotaan olevan niin suuri, että se perustelee valittu jen hallinto- ja 
valvontatoimenpiteiden käytön. 
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2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi  

Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut torjunta- ja suojatoimenpiteet 

Kaikkien viranom aisvalvontamekanismien soveltamisen lisäksi P O SANCO laatii 
petostentorjuntastrategian, joka noudatte lee 24. kesäkuuta 2011 hyväksyttyä kom ission 
uutta m onivuotista petostentorjuntastrategiaa, jotta voidaan varm istaa, että pääosaston 
petoksentorjuntavalvontatoimet ovat kokonaisuude ssaan komission strategian mukaisia ja 
että sen riskinhallintam allissa suuntaudutaan petoksille alttiiden osa-alueiden ja 
asianmukaisten vastatoim ien kartoittam iseen. Ta rvittaessa peruste taan verkosto ryhmiä ja 
asianmukaisia tietotekn isiä vä lineitä, joilla a nalysoidaan kulutta jaohjelmaan liittyv iä 
petostapauksia. Erityisesti toteutetaan seuraavia toimenpiteitä: 

• kuluttajaohjelman täytäntöönpanosta joht uvissa päätöksissä ja sopim uksissa 
määrätään erikseen kom ission, OLAF mukaan luettuna, ja 
tilintarkastustuomioistuimen valtuudesta suorittaa tilintarkastuksia sekä paikan päällä 
tehtäviä tarkastuksia ja todentamisia 

• ehdotus- ja tarjouspyyntöjen ar viointivaiheessa ehdottajat ja tarjoajat tarkastetaan 
suhteessa julkaistuihin hylk äämisperusteisiin käyttäen perustana ilmoituksia ja  
varhaisvaroitusjärjestelmää 

• kustannusten tukikelpoisuutta koske via sääntöjä yksinkertaistetaan 
varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti 

• säännöllistä petoksiin ja v äärinkäytöksiin liittyvää koulut usta annetaan kaikille  
sopimusten hallinnointiin osallistuville henki löstön jäsenille sekä niille tarkastajill e 
ja valvojille, jotka todentavat edunsaajien ilmoitukset paikan päällä. 
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3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET  

3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen 
budjettikohdat  

• Talousarviossa jo olevat budjettikohdat  

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä 

Budjettikohta Määrä-
rahalaji Rahoitusosuudet  

Moniv. 
Rahoitus-
kehyksen 

otsake Numero  
[Nimi …………………………..…...….] 

JM/EI-JM
(26) 

 

EFTA-
mailta27 

 

ehdokas-
mailta28 

 

kolman-
silta 

mailta 

varainhoito-
asetuksen 18 

artiklan 1 
kohdan aa 

alakohdassa 
tarkoitetut 

rahoitusosuudet 

3 
17 01 04 03 

Hallintomenot k uluttajaohjelman 20 14–2020 
tueksi 

JM/EI-JM KYLL
Ä/EI 

KYLLÄ
/EI 

KYLL
Ä/EI KYLLÄ/EI

3 
17 01 04 30 

Terveys- j a ku luttaja-asioiden 
toimeenpanovirasto (EAHC) 

JM/EI-JM KYLL
Ä/EI 

KYLLÄ
/EI 

KYLL
Ä/EI KYLLÄ/EI

• Uudet perustettaviksi esitetyt budjettikohdat  

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä 

Budjettikohta Määrä-
rahalaji Rahoitusosuudet  

Moniv. 
rahoitus-
kehyksen 

otsake Numero  
[Nimi ……………………….…...….] JM/EI-JM EFTA-

mailta 
Ehdokas-

mailta 
kolman-

silta 
mailta 

varainhoitoasetu
ksen 18 artiklan 

1 kohdan aa 
alakohdassa 
tarkoitetut 

rahoitusosuudet 

3 17 02  0 6
Kuluttajaohjelma 2014–2020 JM/EI-JM KYLLÄ/

EI KYLLÄ/EI KYLLÄ/
EI KYLLÄ/EI 

                                                 
26 JM = jaksotetut määrärahat; EI-JM = jaksottamattomat määrärahat. 
27 EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto.  
28 Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat. 
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3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin  

3.2.1. Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin  

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake:  3 Turvallisuus ja kansalaisuus 
 

vuosi vuosi vuosi vuosi vuosi vuosi vuosi 

PO: SANCO 

    

2014 2015 2 016 2 017 2018 2019 2020[1] 
YHTEE

NSÄ 

 Toimintamäärärahat                  

Sitoumukset -1 23,347 24,111 2 4,652 25,204 2 5,767 26,341 26,928 176,350 
17 02 06 Kuluttajaohjelma 
2014–2020 Maksut -2 6,819 14,336 2 4,126 24,668 2 5,220 25,783 55,400 176,350 

 

Tiettyjen ohjelmien määrärahoista 
katettavat hallintomäärärahat                 

    

  

17 01 04 [1]   -3 2,950 2,950 2, 950 2,950 2,950 2,950 2,950 20,650 

PO SANCO:n määrärahat 
YHTEENSÄ Sitoumukset =1+3 26,297 27,061 2 7,602 28,154 2 8,717 29,291 29,878 197,000 

 Maksut =2+3 9,769 17,286 2 7,076 27,618 2 8,170 28,733 58,350 197,000 

 

 Toim intamäärärahat Sitoumukset -4 23,347 24,111 2 4,652 25,204 25,767 2 6,341 26,928 176,350 
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YHTEENSÄ  Maksut -5 6,819 14,336 2 4,126 24,668 25,220 2 5,783 55,400 176,350 

 Tiet tyjen o hjelmien m äärärahoista katettavat 
hallintomäärärahat YHTEENSÄ  -6 2,950 2,950 2, 950 2,950 2,950 2,950 2,950 20,650 

Sitoumukset = 4+ 6 26,297 27,061 2 7,602 28,154 28,717 2 9,291 29,878 197,000 
Monivuotisen rahoituskehyksen 
OTSAKKEESEEN 3 kuuluvat 

määrärahat YHTEENSÄ Maksut = 5+ 6 9,769 17,286 2 7,076 27,618 28,170 2 8,733 58,350 197,000 

 

[1] Kom issio voi siirtää kul uttajaohjelman 2014–2020 hallinnointiin liittyvä t toim eenpanotehtävät terv eys- ja kuluttaja-asioiden to imeenpanovirastolle. Määriä j a lask elmia 
muutetaan tarvittaessa ulkoistamismenettelyn tulosten mukaisesti. 

Jos ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia useampaan otsakkeeseen: EI SOVELLETA 
Sitoumukset (4)         

 Toimintamäärärahat YHTEENSÄ  
Maksut (5)         

 Tiet tyjen o hjelmien m äärärahoista katettavat 
hallintomäärärahat YHTEENSÄ  (6)         

Sitoumukset =4+ 6         Monivuotisen rahoituskehyksen 
OTSAKKEESEEN 1–4 kuuluvat 

määrärahat YHTEENSÄ 
(viitemäärä) 

Maksut =5+ 6         

 

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake:  5 ”Hallintomenot” 

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

   vuosi 
2014 

vuosi 
2015 

vuosi 
2016 

vuosi 
2017 

vuosi 
2018 

vuosi 
2019 

vuosi 
2020 YHTEENSÄ 

PO: SANCO – Kuluttajapolitiikka 
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 Henkilöresurssit [2] 1,146 1, 169 1,192 1, 216 1, 240 1,265 1, 291 8,520 

 Muut hallintomenot [2] 0,228 0, 233 0,237 0, 242 0, 247 0,252 0, 257 1,695 

YHTEENSÄ  Määrärahat  1,374 1, 401 1,430 1, 458 1, 487 1,517 1, 547 10,215 

 

Monivuotisen rahoituskehyksen 
OTSAKKEESEEN 5 kuuluvat 

määrärahat YHTEENSÄ  
(Sitoumukset y hteensä = 
maksut yhteensä) 1,374 1, 401 1,430 1, 458 1, 487 1,517 1, 547 10,215 

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

vuosi vuosi vuosi vuosi vuosi vuosi vuosi 

 

   

2014 2 015 2016 2017 2018 2019 2020 YHTEENSÄ

Sitoumukset 27,671 28,463 29,031 2 9,612 30,205 30,808 31,425 207,215Monivuotisen 
rahoituskehyksen 

OTSAKKEISIIN 1–5 
kuuluvat määrärahat 

YHTEENSÄ  Maksut 11,143 18,687 28,505 2 9,076 29,657 30,250 59,897 207,215

[2] Kom issio voi siirtää kul uttajaohjelman 2014–2020 hallinnointiin liittyvä t toim eenpanotehtävät terv eys- ja kuluttaja-asioiden to imeenpanovirastolle. Määriä j a lask elmia 
muutetaan tarvittaessa ulkoistamismenettelyn tulosten mukaisesti. 
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3.2.2. Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin 

–  Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja.  

–  Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja seuraavasti: 

Maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

    vuosi 2014 vuosi 2015 vuosi 2016 vuosi 2017 vuosi 2018 vuosi 2019 vuosi 2020 YHTEENSÄ 
TUOTOKSET 

  
Tavoitteet 
ja 
tuotokset 

Tyyppi 

Keskim
äär. 
kustann
ukset 

Lu
ku

m
ää

rä

Kus-
tan-
nus  

Lu
ku

m
ää

rä

Kus-
tan-
nus  

Lu
ku

m
ää

rä

Kus-
tan-
nus  

Lu
ku

m
ää

rä

Kus-
tan-
nus  

Lu
ku

m
ää

rä

Kus-
tan-
nus  

Lu
ku

m
ää

rä

Kus-
tan-
nus  

Lu
ku

m
ää

rä

Kus-
tan-
nus  

Lukum
äärä 
yhteen
sä 

Kustan
nukset 
yhteens
ä 

ERITYISTAVOITE 1 – vakiinnutetaan tuoteturvallisuus ja parannetaan sitä tehokkaan markkinavalvonnan avulla     

- tuotos 
tieteellinen 
neuvonta 0,417 1 0,393 1 0,400 1 0,409 1 0,417 1 0,425 1 0,434 1 0,442 7 2,919 

- tuotos 

markkinavalv
onta ja 
täytäntöönpa
notoimet 0,564 7 3,343 7 3,707 7 3,840 7 3,976 7 4,115 7 4,256 7 4,400 49 27,637 

- tuotos 

kosmetiikkap
ortaali ja -
tietokanta 0,620 2 1,167 2 1,191 2 1,214 2 1,239 2 1,264 2 1,289 2 1,315 14 8,678 

Välisumma erityistavoite 1 10 4,903 10 5,298 10 5,463 10 5,631 10 5,803 10 5,978 10 6,157 70 39,234 
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ERITYISTAVOITE 2 – parannetaan kuluttajien mahdollisuuksia saada hyödyllistä tietoa, kehitetään kuluttajakasvatusta ja 
näyttöperustaa ja tuetaan luotettavia kuluttajapolitiikan perustaksi ja tuetaan luotettavia tiedonvälittäjätahoja, esimerkiksi 
kuluttajajärjestöjä     

- tuotos näyttöperusta 1,089 3 3,078 3 3,139 3 3,202 3 3,266 3 3,331 3 3,398 3 3,466 21 22,879 

- tuotos 

tuki 
kuluttajajärjest
öille 0,808 3 2,282 3 2,327 3 2,374 3 2,421 3 2,470 3 2,519 3 2,569 21 16,962 

- tuotos 
kuluttajavalistu
s 0,290 7 1,910 7 1,948 7 1,987 7 2,027 7 2,068 7 2,109 7 2,151 49 14,201 

- tuotos 
kuluttajakasvat
us 0,789 2 1,486 2 1,515 2 1,546 2 1,577 2 1,608 2 1,640 2 1,673 14 11,045 

Välisumma erityistavoite 2 15 8,755 15 8,930 15 9,109 15 9,291 15 9,477 15 9,666 15 9,860 105 65,087 

ERITYISTAVOITE 3 – vakiinnutetaan kuluttajien oikeudet ja vahvistetaan tehokkaita oikeussuojakeinoja     

- tuotos 
lainsäädännön 
valmistelu 0,394 5 1,857 5 1,894 5 1,932 5 1,971 5 2,010 5 2,050 5 2,091 35 13,806 

- tuotos 

vaihtoehtoisen 
riitojenratkaisu
n koordinointi 
ja seuranta 0,310 2 0,584 2 0,595 2 0,607 2 0,619 2 0,632 2 0,644 2 0,657 14 4,339 

Välisumma erityistavoite 3 7 2,441 7 2,490 7 2,539 7 2,590 7 2,642 7 2,695 7 2,749 49 18,145 
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ERITYISTAVOITE 4 – tehostetaan kuluttajien oikeuksien täytäntöönpanoa     

- tuotos 

täytäntöönpa
notoimien 
yhteensovitta
minen 0,239 4 0,902 4 0,920 4 0,938 4 0,957 4 0,976 4 0,996 4 1,016 28 6,706 

- tuotos 

tuki 
Euroopan 
kuluttajakesk
uksille 3,370 2 6,346 2 6,473 2 6,602 2 6,734 2 6,869 2 7,007 2 7,147 14 47,178 

Välisumma erityistavoite 4 6 7,248 6 7,393 6 7,541 6 7,692 6 7,846 6 8,002 6 8,162 42 53,884 

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 38 23,347 38 24,111 38 24,652 38 25,204 38 25,767 38 26,341 38 26,928 266 176,350 
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3.2.3. Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin 

3.2.3.1. Yhteenveto  

–  Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja.  

–  Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti: 

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

 vuosi 
2014 

vuosi 
2015 

vuosi 
2016 

vuosi 
2017 

vuosi 
2018 

vuosi 
2019 

vuosi 
2020 

YHTEEN
SÄ 

 

Monivuotisen 
rahoituskehyksen 

OTSAKE 5 
        

Henkilöresurssit  1,146 1, 169 1, 192 1, 216 1, 240 1, 265 1, 291 8,520 

Muut hallintomenot  0,228 0, 233 0, 237 0, 242 0, 247 0, 252 0, 257 1,695 

Monivuotisen 
rahoituskehyksen 

OTSAKE 5, 
välisumma  1,374 1, 401 1, 430 1, 458 1, 487 1, 517 1, 547 10,215 

 

Monivuotisen 
rahoituskehyksen 

OTSAKKEESEEN 5 
sisältymättömät29  

 

EI SOVELLETA

Henkilöresurssit          

Muut hallintomenot         

Monivuotisen 
rahoituskehyksen 

OTSAKKEESEEN 5 
sisältymättömät, 

välisumma  

        

 

YHTEENSÄ 1,374 1, 401 1, 430 1, 458 1, 487 1, 517 1, 547 10,215

Edellä esitettyjä lukuja ja budjetti kohtia m uutetaan tarv ittaessa suunnitellun 
ulkoistamismenettelyn mukaisesti. 

                                                 
29 Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot 

(entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta. 
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3.2.3.2. Henkilöresurssien arvioitu tarve  

–  Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.  

–  Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti: 

arvio kokonaislukuina (tai enintään yhden desimaalin tarkkuudella) 

 vuosi 
2014 

vuosi 
2015 

vuosi 
2016 

vuosi 
2017 

vuosi 
2018 

vuosi 
2019 

vuosi 
2020 

 Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) 
17 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission 
edustustot) 6 6 6 6 6 6 6 

XX 01 01 02 (edustustot EU:n ulkopuolella)        

XX 01 05 01 (epäsuora tutkimustoiminta)        

10 01 05 01 (suora tutkimustoiminta)        

 Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna)30 
 

17 01 02 01 (kokonaismäärärahoista katettavat 
sopimussuhteiset toimihenkilöt, 
vuokrahenkilöstö ja kansalliset asiantuntijat) 

6 6 6 6 6 6 6 

XX 01 02 02 (sopimussuhteiset ja paikalliset 
toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö, nuoremmat 
asiantuntijat ja kansalliset asiantuntijat EU:n 
ulkopuolisissa edustustoissa) 

       

- päätoimipaikassa32 
 

       XX 01 04 yy31 
 - EU:n ulkop. 

edustustoissa         

XX 01 05 02 (epäsuora tutkimustoiminta: 
sopimussuhteiset toimihenkilöt, 
vuokrahenkilöstö ja kansalliset asiantuntijat) 

       

10 01 05 02 (suora tutkimustoiminta: 
sopimussuhteiset toimihenkilöt, 
vuokrahenkilöstö ja kansalliset asiantuntijat) 

       

Muu budjettikohta (mikä?)        

YHTEENSÄ 12 12 12 12 12 12 12 

Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston henkilöstöllä 
ja/tai pääosa stossa toteut ettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tulokse na saadull a 
henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla lisär esursseilla, jotka toim ea hallinnoiva pääosast o 
voi saada käy ttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettely ssä talousarvion puitteissa.  
Määriä ja laskel mia muutetaan tarvitt aessa suunnitellun ulko istamismenettelyn tulosten 
mukaisesti. 

                                                 
30 Sopimussuhteiset to imihenkilöt, vuo krahenkilöstö, nuo remmat asian tuntijat läh etystöissä, p aikalliset 

toimihenkilöt ja kansalliset asiantuntijat.  
31 To imintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen h enkilöstön en immäismäärä (en tiset BA-

budjettikohdat). 
32 Etenkin rakenn erahastot, Euroop an m aaseudun k ehittämisen m aatalousrahasto (m aaseuturahasto) ja 

Euroopan kalatalousrahasto. 
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Kuvaus henkilöstön tehtävistä: 

Virkamiehet j a väliaikaiset 
toimihenkilöt 

Vuotuisten ty öohjelmien ( rahoituspäätösten) hy väksyntämenettelyn ko ordinointi, laatim inen ja 
järjestäminen, mukaan luettuna jäsenvaltioiden komitean kuuleminen 

Rahoitustoiminnan ohjelmoinnin ja täytäntöönpan on seuranta voimassa olevien talousarvio- ja 
rahoitussääntöjen mukaisesti; osallistuminen toimintakertomusten laadintaan 
Tietojärjestelmien valmistelu ja ylläpito; tietojen toimittaminen sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia varten 
Maksujen, sitoumusten ja hankintoj a tai avustuksia koskevien asiakir jojen laatiminen ja todentaminen sekä 
sen varmistaminen, että ne ovat sopimusehtojen ja rahoitussääntöjen/varainhoitoasetuksen mukaisia 
Rahoitustoimien asianmukaisen tilinpidon varmistaminen 

Maksumääräaikojen seuranta varainhoitoasetuksen j a -säännösten  mukaisesti sek ä yksittäis ten 
rahoitusasiakirjojen käsittelyvaiheiden seuranta 

Hakemuksia ja ehdotuspyyntöjä koskevan koulutuksen suunnittelu ja tarjoa minen ulkop uolisille 
organisaatioille 

Tiedottaminen toimeksisaajille ja edunsaajille koko hankekauden ajan 

Ehdotuspyyntöjen/tarjouskilpailujen käynnistäminen, hallinnointi ja seuranta sekä hankkeiden valinta 

Hankkeiden toteutuksen sekä hankevastaavi en j a k umppanien toiminnan seuranta; 
sopimusvelvoitteiden toteutumisen seuranta 

Maksumääräaikojen seur anta var ainhoitoasetuksen ja - säännösten mukaisesti sekä yksittäis ten 
rahoitusasiakirjojen käsittelyvaiheiden seuranta 

Sen varmistaminen, että rahoitustoimissa noud atetaan varainhoitoasetusta, soveltamissääntöjä, 
talousarvion tote uttamista koskevia sisäi siä sään töjä, perussäädöstä,  rahoituspäätöstä sekä muita  
asianmukaisia sääntöjä ja talousarviosäännöksiä 

Valitun edunsa ajan/toimeksisaajan kanssa teh tävän avustussopimuksen/sopimuksen ja sen 
perustelujen tarkastaminen 

Sen tarkastaminen, että valintamen ettelyssä on noudatettu asianmukaisesti tukikelpoisuus-, valinta- ja 
myöntämisperusteita ja että valintamenettely on toteutettu sääntöjen mukaisesti 

Sitoumusmenettelyjen oikeellisuuden tarkastaminen 

Ulkopuolinen henkilöstö Tietojärjestelmien valmistelu ja ylläpito; tietojen toimittaminen sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia varten 

Maksujen, sitoumusten ja hankintoja tai avustuksia koskevien asiakirjojen laatiminen ja todentaminen 
sekä sen varmistaminen,  että ne ovat sopimuseht ojen ja rahoitussääntöjen/varainhoitoasetuksen 
mukaisia 

Rahoitustoimien asianmukaisen tilinpidon varmistaminen 

Maksumääräaikojen seuranta varainhoitoasetuksen j a -säännösten  mukaisesti sek ä yksittäis ten 
rahoitusasiakirjojen käsittelyvaiheiden seuranta 

Hakemuksia j a ehdotuspyyntöjä koskevan koulut uksen suunnittelu j a tarj oaminen ulkopuolisill e 
organisaatioille 

Tiedottaminen toimeksisaajille ja edunsaajille koko hankekauden ajan 

Ehdotuspyyntöjen/tarjouskilpailujen käynnistäminen, hallinnointi ja seuranta sekä hankkeiden valinta 

Hankkeiden toteutuksen sekä hankevastaavi en j a k umppanien toiminnan seuranta; 
sopimusvelvoitteiden toteutumisen seuranta 

Maksumääräaikojen seuranta varainhoitoasetuksen j a -säännösten  mukaisesti sek ä yksittäis ten 
rahoitusasiakirjojen käsittelyvaiheiden seuranta 

Sen varmistaminen, että rahoitustoimissa noud atetaan varainhoitoasetusta, soveltamissääntöjä, 
talousarvion tote uttamista koskevia sisäi siä sään töjä, perussäädöstä,  rahoituspäätöstä sekä muita  
asianmukaisia sääntöjä ja talousarviosäännöksiä 
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Valitun edunsa ajan/toimeksisaajan kanssa teh tävän avustussopimuksen/sopimuksen ja sen 
perustelujen tarkastaminen 

Sen tarkastaminen, että valintamen ettelyssä on noudatettu asianmukaisesti tukikelpoisuus-, valinta- ja 
myöntämisperusteita ja että valintamenettely on toteutettu sääntöjen mukaisesti 

Sitoumusmenettelyjen oikeellisuuden tarkastaminen 
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3.2.4. Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa  

–  Ehdotus/aloite on vuosien 2014–2020 m onivuotisen rahoituskehyksen m ukainen, 
jota komissio on ehdottanut 29.6.2011 annetussa tiedonannossa KOM(2011) 500. 

–  Ehdotus/aloite edellyttää rahoitusk ehyksen asianom aisen otsakkeen 
rahoitussuunnitelman muuttamista. 

Selvitys raho itussuunnitelmaan tarv ittavista muutoksista, mainittava myös kyseeseen tulevat budjettikohdat 
ja määrät 

EI SOVELLETA 

–  Ehdotus/aloite edellyttää joustovälineen varojen käyttöön ottamista tai monivuotisen 
rahoituskehyksen tarkistamista.33 

Selvitys tarv ittavista to imenpiteistä, mainittava myös k yseeseen tu levat rah oituskehyksen otsakkeet, 
budjettikohdat ja määrät 

EI SOVELLETA 

3.2.5. Ulkopuolisten tahojen osallistuminen rahoitukseen  

–  Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja.  

–  Ehdotuksen/aloitteen rahoittam iseen os allistuu ulkopuolisia tahoja seuraavasti 
(arvio): 

määrärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

 vuosi 
2014 

vuosi 
2015 

vuosi 
2016 

vuosi 
2017 

vuosi 
2018 

vuosi 
2019 

vuosi 
2020 Yhteensä 

Rahoitukseen o sallistuva 
taho          

Yhteisrahoituksella 
katettavat m äärärahat 
YHTEENSÄ  

        

 
 

                                                 
33 Katso toimielinten sopimuksen 19 ja 24 kohta. 
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3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin  

–  Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin. 

–  Ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia tuloihin seuraavasti: 

–  vaikutukset omiin varoihin  

–  vaikutukset sekalaisiin tuloihin  

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

Ehdotuksen/aloitteen vaikutus34 

 Tulopuolen 
budjettikohta 

Käytettävissä 
olevat määrä-
rahat kuluvana 

varainhoito-
vuonna vuosi 

2014 
vuosi 
2015 

vuosi 
2016 

vuosi 
2017 

vuosi 
2018 

vuosi 
2019 

vuosi 
2020 

Momentti ….         

Vastaava(t) m enopuolen budjettikohta (bu djettikohdat) käyttötarkoitukseensa si dottujen sek alaisten t ulojen 
tapauksessa: 

EI SOVELLETA 

Selvitys tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskentamenetelmästä 

EI SOVELLETA 

                                                 
34 Perinteiset omat v arat (tulli- j a sok erimaksut) on i lmoitettava n ettomääräisinä eli b ruttomäärästä o n 

vähennettävä kantokuluja vastaava 25 prosentin osuus. 


