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Komission suosituksen tausta ja tavoitteet

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 169 artiklan 1 kohdassa ja 
2 kohdan a alakohdassa määrätään, että unioni myötävaikuttaa kuluttajansuojan korkean tason 
toteuttamiseen toimenpiteillä, jotka se toteuttaa saman sopimuksen 114 artiklan nojalla. 
Euroopan parlamentti pyrkii tämän perusteella jatkuvasti toteuttamaan kuluttajansuojan 
korkean tason toimenpiteillä, joiden tarkoituksena on vahvistaa ja parantaa sisämarkkinoita. 
Äskettäin hyväksyttyjen kuluttajan oikeuksia koskevan direktiivin1 ja kulutusluottodirektiivin 
(direktiivi 2008/48/EY)2 kaltaiset välineet ovat myös tämän tavoitteen mukaisia, ja niissä on 
määritelty kunnianhimoinen kuluttajansuojajärjestelmä rajatylittävän myynnin ja 
rahoituspalvelujen kehyksen yhteydessä. 

Myös Montin raportissa vuonna 2010 todettiin, että "komission olisi tässä yhteydessä 
harkittava, että se ehdottaisi – mahdollisesti SEUT-sopimuksen 14 artiklan [yleistä 
taloudellista etua koskevista palveluista] nojalla – asetutusta, jolla varmistetaan, että kaikki 
kansalaiset ovat oikeutettuja peruspankkipalveluihin. Pankkitili on nykyisin ennakkoedellytys 
monien palvelujen saamiselle ja sisämarkkinoiden täysimääräiselle hyödyntämiselle."3 Lisäksi 
raportissa asetetaan peruspankkipalvelut samalle jalustalle muiden yleispalveluiden kanssa ja 
todetaan, että "kuluttajien painottaminen merkitsisi huomion kääntämistä jälleen 
markkinoiden yhdentymiseen ja kilpailuun, oikeuksien parantamiseen, oikeussuojakeinoihin 
ja muutoksenhakumenettelyihin sekä peruspalvelujen saatavuuden parantamiseen."4 Jo 
vuonna 2007 yhtenäismarkkinoita koskevassa arvioinnissa (SEC(2007/1520) todettiin, että 
"[...] mietinnöissä olisi edistyttävä sen osalta, kuinka voidaan varmistaa, että kaikilla ihmisillä 
on mahdollisuus saada peruspankkitili tiettyyn määräaikaan mennessä". Vaikka komission 
työsuunnitelmassa vuodeksi 2011 mainittiin myös "oikeudellinen väline" 
peruspankkipalveluiden saatavuuden yhteydessä, komissio antoi suosituksen 
mahdollisuudesta käyttää tavanomaista maksutiliä heinäkuussa 2011 (C(2011)4977/4, 
SEC(2011) 906 ja 907). 

Vaikka peruspankkipalvelujen saatavuus on suuri huolenaihe Euroopan unionille sekä 
kuluttajansuojaan että sisämarkkinoihin liittyvänä kysymyksenä, on syytä panna merkille, että 
myös muut EU:n rajojen ulkopuoliset toimijat ovat tunnustaneet rahoituspalveluihin liittyvän 
kuluttajansuojan merkityksen ja asettaneet sen ohjelmissaan painopistealueeksi. Esimerkiksi 
OECD julkaisi äskettäin Soulissa marraskuussa 2010 järjestetyn G20-kokouksen päätelmien 
seurauksena asiakirjan "G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection"5

(G20-ryhmän korkean tason periaatteet rahoituspalveluihin liittyvästä kuluttajansuojasta). 
Näissä periaatteissa viitataan yleiseen mielipiteeseen, jonka mukaan kuluttajansuojalla on 
kasvavissa määrin tärkeä asema rahoitusvakauden kannalta. Komission suositus ja Euroopan 
                                               

1 Kuluttajan oikeuksista ja neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 97/7/EY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin direktiivi 2011/83/EU, jota ei ole vielä 
julkaistu. 
2 EUVL L 133, 22.5.2008, s. 66.
3 Monti M., Uusi sisämarkkinastrategia. Euroopan talouden ja yhteiskunnan hyväksi. 9. toukokuuta 2010, s. 74.
4 Id., s. 41
5 G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection, lokakuu 2011. Saatavissa osoitteesta 
http://www.oecd.org/dataoecd/58/26/48892010.pdf.
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parlamentin laatima valiokunta-aloitteinen mietintö on näin ollen ymmärrettävä osaksi 
maailmanlaajuista pyrkimystä pankkituotteisiin liittyvän kuluttajansuojan tehostamiseksi.  

Komission vaikutustenarvioinnin ja suosituksen perusteella on selvää, että tavoitteeksi on 
asetettu, että jokaisella unionin alueella laillisesti asuvalla kuluttajalla on "oikeus avata [...] 
tavanomainen maksutili ja käyttää sitä", jotta voidaan varmistaa, että pankkilaitokset eivät 
kiellä mahdollisuutta avata ja käyttää maksutiliä sellaisilta kuluttajilta, jotka eivät pysty 
esittämään todisteita maassa asumisestaan tai jotka ovat "taloudellisesti epäkiinnostavia". 
Suosituksen taustalla olevien tavoitteiden tarkoituksena on luoda peruspankkipalveluille 
erityinen järjestelmä, joka antaa kaikille kuluttajille mahdollisuuden hyötyä täysimääräisesti 
sisämarkkinoista ja sähköisestä kaupankäynnistä ja joka mahdollistaa nykyisin vailla 
pankkitiliä olevien ja näin ollen sosiaalisesti syrjäytyneiden henkilöiden integroinnin. 
Komission vaikutustenarvioinnissa (katso jäljempänä) ja jäsenvaltioiden suorittamissa 
vastaavissa tutkimuksissa on osoitettu selvät yhteydet, jotka vallitsevat pankkitilin 
puuttumisen ja sosiaalisen syrjäytymisen ja/tai haavoittuvaisuuden välillä. Lisäksi monilla 
EU:n kansalaisilla on vaikeuksia avata pankkitiliä asuinmaansa ulkopuolella pääasiassa siksi, 
että heillä ei ole esittää voimassa olevaa osoitetta. Tämä voi olla vakava este henkilöiden ja 
työntekijöiden vapaalle liikkuvuudelle. Komission ehdotuksen perusteluna on se, että sekä 
kansalaiset yleensä – kuluttajat, liikkuvat työntekijät, tilapäiset ja kausiluontoiset työntekijät, 
opiskelijat, tutkijat ja ammattilaiset – että yritykset voivat hyötyä merkittävällä tavalla, koska 
lisätuloja voidaan saada tavoittamalla laaja joukko mahdollisia pankkitilin omistajia.

Valiokunnan valmistelutyö

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta toimi isäntänä komission esitellessä 
peruspankkipalveluiden saatavuutta koskevan vaikutustenarvioinnin 5. lokakuuta 2011 sen 
jälkeen, kun mahdollisuutta käyttää tavanomaista maksutiliä koskevan valiokunta-aloitteisen 
mietinnön (työjärjestyksen 42 artikla) laatimisesta oli esitetty pyyntö 2. syyskuuta 2011 
päivätyssä kirjeessä. Lisäksi valiokunta hyväksyi myös pyynnön esittämisen asiaa koskevan 
kuulemisen järjestämisestä. Kuuleminen on tarkoitus järjestää vuoden 2012 ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä. 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan jäsenillä oli mahdollisuus keskustella 
suosituksesta sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosaston järjestämän vaikutustenarvioinnin
esittelyn yhteydessä. Enemmistö valiokunnan jäsenistä on yhtä mieltä siitä, että EU:n on 
ryhdyttävä toimenpiteisiin. Lisäksi valiokunnan enemmistö on pahoillaan siitä, että valittu 
väline ei sido oikeudellisesti jäsenvaltioita, ja kannustaa komissiota valvomaan 
jäsenvaltioiden toimia tällä alalla, jotta komissio voi ehdottaa myöhemmin asiaan liittyvää 
direktiiviä. 

Suositusta koskevat mietinnöt

I jakso sisältää määritelmät käsitteistä "kuluttaja", maksupalveluntarjoaja", "maksutili", 
"maksutapahtuma", "varat" ja "sopimus".  Suosituksen tarkoituksena ei ole kuitenkaan 



PE474.050v01-00 4/8 DT\881096FI.doc

FI

käsitellä rahoitusvalvontaa, vaan kannustaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön toimenpiteitä, 
joiden avulla 30 miljoonalle vailla pankkitiliä olevalle EU:n kansalaiselle tarjotaan 
mahdollisuus käyttää peruspankkipalveluja. Koska kuluttajien oikeuksia koskeva direktiivi on 
juuri hyväksytty ja julkaistaan pian, on sopivaa mukauttaa osa määritelmistä (joko jo edellä 
mainitut määritelmät tai muut lisämääritelmät) tämän direktiivin määritelmiin. Lisäksi on 
tarpeellista varmistaa, että kaikki määritelmät (ja muut säännökset) ovat yhdenmukaisia 
esimerkiksi kiinteistöjen osa-aikaisesta käyttöoikeudesta annetun direktiivin (direktiivi 
94/47/EY)1 ja kulutusluottodirektiivin kaltaisen kuluttajia koskevan muun yhteisön 
säännöstön kanssa.

Koska sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan aikomuksena on laatia valiokunta-
aloitteinen mietintö, on hyödyllistä käsitellä yhdenmukaistamiseen liittyviä kysymyksiä ja 
perehtyä kohdistetun täysimääräisen yhdenmukaistamisen mahdollisuuteen. Kuten kuluttajien 
oikeuksia koskevan direktiivin yhteydessä, kohdistetun täysimääräisen yhdenmukaistamisen 
on koskettava myös asiaankuuluvia kuluttajansuojasäännöksiä, jotta yhdenmukaistetuilla on 
määritelmillä voi olla todellinen vaikutus sisämarkkinoille. 

II jakson (2–5 kohta) alussa mainitaan periaate, jonka mukaan "jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että jokaisella unionin alueella laillisesti asuvalla kuluttajalla on oikeus avata
unionin alueella toimivan maksupalveluntarjoajan tarjoama tavanomainen maksutili ja 
käyttää sitä". Kyseessä on oikeus, jota "olisi sovellettava kuluttajan taloudellisesta tilanteesta 
riippumatta". Tämän jakson ja komission vaikutustenarvioinnin yhdessä lukemisen 
perusteella on selvää, että tämän periaatteen tarkoituksena on varmistaa, että pankkilaitokset 
eivät kiellä oikeutta tavanomaiseen maksutiliin kuluttajilta, jotka eivät pysty esittämään 
todisteita maassa asumisestaan tai jotka ovat "taloudellisesti epäkiinnostavia". 

Osa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan jäsenistä korosti ensimmäisen keskustelun 
aikana, että suosituksella luodaan oikeus saada käyttöönsä pankkitili, mitä ei pidä sekoittaa 
velvollisuuteen pankkitilin hankkimiseksi. Vaikka tavoitteena on vähentää vailla pankkitiliä 
olevien henkilöiden määrää ja tällä tavoin vahvistaa sisämarkkinoita, kuluttajat voivat aina 
päättää olla hankkimatta pankkitiliä niin halutessaan. Lisäksi tutkimuksissa on osoitettu, että 
maksupalvelujärjestelmän ulkopuolella pysyttelemisestä voi aiheutua vahinkoa (kuten 
käteisen hallintaan liittyvän turvattomuuden lisääntyminen tai vaikeudet työpaikan 
löytämisessä tai tukien vastaanottamisessa), joka kasvattaa niin sanottua "köyhyyslisää" ja 
lisää vailla pankkitiliä olevan väestön haavoittuvaisuutta. 

Tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten haavoittuvaisten kuluttajien 
tarpeisiin, jotka ovat usein muun muassa yhteiskunnallisesti huono-osaisempia ja vailla 
pankkitiliä. Tiedotuskampanjat, edistämistoimet ja talouskasvatus ovat perustoimenpiteitä, 
mutta ne ovat tässä asiassa avainasemassa. Lisäksi suurin osa peruspankkitileistä toimii 
nykyään ainoastaan Internetissä, minkä vuoksi ne ovat ihanteellisia sähköistä kaupankäyntiä 
varten, mutta samalla osan väestöstä ulottumattomissa. Tämä koskee henkilöitä, joilla ei ole 
käytettävissään Internet-yhteyttä, tai esimerkiksi vanhuksia. Nämä kuluttajat voivat joutua 

                                               

1 EYVL L 280, 29.10.1994, s. 283.
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tämän vuoksi vahingolliseen tilanteeseen, minkä vuoksi on varmistettava, että suunniteltu 
tavanomainen maksutili on käyttäjäystävällinen, helposti ymmärrettävä, yksinkertainen ja 
turvallinen ja että sitä on mahdollista käyttää sekä Internetissä että tavallisissa 
pankkikonttoreissa.

Suositus sisältää myös joitakin tätä oikeutta koskevia rajoituksia, joiden mukaan sellaiset 
unionin alueella asuvat henkilöt, joilla on mahdollisuus käyttää jäsenvaltion alueella 
"peruspalveluiksi" luokiteltuja palveluita, eivät voi pyytää tavanomaista maksutiliä kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Tämän vuoksi II jakson 4 ja 5 kohdassa todetaan, että 
maksupalveluntarjoajien on toimittava avoimesti, kun he varmistavat, onko kuluttajalla jo 
käytössään peruspankkitili, ja kun tekevät päätöksen peruspankkitilin kieltämisestä 
kuluttajalta. Avoimuutta voidaan suosituksen mukaan rajoittaa ainoastaan kansallisen 
turvallisuuden tai yleisen järjestyksen perusteella. Toisin sanoen kuluttajalla on oikeus saada 
selkeitä tietoja siitä, miksi häneltä on kielletty pankkitili, ja – kuten jäljempänä mainitaan –
oikeus turvautua vaihtoehtoisiin riidanratkaisujärjestelmiin ja muutoksenhakumenettelyihin, 
jos pankkitilin kieltämisestä aiheutuu erimielisyyksiä tai mitä tahansa muita riitatilanteita. 

Avoimuuden, tietovaatimusten ja tietoisuuden lisäämisen olisi kuitenkin ulotuttava tuote-
ehtoja, vaihtoehtoista riidanratkaisua ja muutoksenmahdollisuuksia pidemmälle. 
Vähittäismyyntiin liittyviä rahoitus- ja pankkipalveluja koskevaan kattavaan kuluttajansuoja-
ja tietojärjestelmään olisi kuuluttava myös haitallisia tuotteita koskeva valvonta- ja 
varoitusjärjestelmä, ja (jäljempänä VI jaksossa mainittavilla) valvontaviranomaisilla olisi 
oltava aktiivinen rooli sen varmistamisessa, että kuluttajilla on jatkuvasti käytettävissään ajan 
tasalla olevat ja täysimääräiset tiedot tileistä, joista he ovat tehneet tai voivat tehdä 
sopimuksen.  

III jakso sisältää kolme kohtaa (6, 7 ja 8). Niistä ensimmäinen (6 kohta) sisältää luettelon 
seuraavista maksupalveluista, joita tarjotaan osana tavanomaista maksutiliä: palvelut, jotka 
mahdollistavat kaikki maksutilin avaamisen, käyttämisen ja sulkemisen edellyttämät 
toiminnot, ja palvelut, jotka mahdollistavat rahan tallettamisen maksutilille ja käteisen 
nostamisen maksutililtä, sekä maksutapahtumien toteuttaminen suoraveloituksena, tilisiirtona 
ja maksutapahtumina maksukortilla. Suosituksessa ei mainita esimerkiksi jo joissakin 
jäsenvaltioissa käytössä olevien ennaltamaksettavien luottokorttien käyttömahdollisuutta. 
Tämän mahdollisuuden selvittäminen ja sen kehittäminen täydentämään tavanomaista 
maksutiliä voisi olla hyödyllistä. Suosituksessa ei myöskään mainita selvästi, katsotaanko 
mahdollisuus nostaa käteistä mille tahansa pankille kuuluvalta pankkiautomaatilta 
peruspalveluksi.  

7 ja 8 kohta sisältävät seuraavan perusperiaatteen: kuluttajia – erityisesti kaikista 
haavoittuvimmassa asemassa olevia (jotka ovat usein sosiaalisesti syrjäytyneitä) – ei pidä 
painostaa suoraan tai epäsuorasti ostamaan pankkituotteisiin liittyviä lisäpalveluja 
tavanomaisen maksutilin hankkimiseksi. Myöskään tilinylitysoikeutta ei pidä luokitella 
peruspalveluksi, ja maksutoimeksiantoa ei pitäisi toteuttaa, jos se johtaisi kuluttajan 
tavanomaisen maksutilin saldon ylitykseen.  
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IV jaksossa (9–12 kohta) käsitellään palvelumaksuja ja kannustetaan jäsenvaltioita 
varmistamaan, että tavanomainen maksutili "tarjotaan maksutta tai kohtuuhintaan". On 
tarpeellista varmistaa, että pankkitilit säilyvät maksuttomina niissä jäsenvaltioissa, joissa ne 
ovat tällä hetkellä maksuttomia, ja että kohtuullisuuden rajaa ei ylitetä missään tapauksessa, 
vaikka pankkilaitosten olisi myös kyettävä kattamaan peruspankkitilien tarjoamisesta 
aiheutuvat kustannukset. Kaikkien tavanomaiseen maksutiliin liittyvien maksujen olisi oltava 
avoimia, ja niistä olisi kerrottava kuluttajalle. Myös "kohtuuhintaisen" määritelmän on 
perustuttava avoimiin perusteisiin.

V jaksossa (13 ja 14 kohta) kannustetaan jäsenvaltioita tiedottamaan kuluttajille 
tavanomaisten maksutilien saatavuudesta ja velvoittamaan maksupalveluntarjoajat 
tiedottamaan kuluttajille näiden tilien erityispiirteistä. Kuluttajien oikeuksia koskevan 
direktiivin ja kulutusluottodirektiivin kaltaisissa muissa välineissä säädettyjen sopimuksen 
tekemistä edeltävään tilanteeseen liittyviä tietoja ja sopimustietoja koskevien vaatimusten 
mukaisesti tietoja olisi tarjottava selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla ja kestävien välineiden 
avulla, jotta voidaan varmistaa, että kuluttaja ymmärtää oikeutensa ja velvollisuutensa 
tehdessään sopimuksen tällaisesta tilistä. 

VI jakson 15 kohdassa käsitellään valvontaviranomaisia ja niiden roolia, jonka mukaan ne 
"varmistavat tässä suosituksessa vahvistettujen periaatteiden tosiasiallisen noudattamisen ja 
seuraavat sitä". Valvontaviranomaisilla olisi oltava aktiivinen rooli kuluttajien suojelemiseksi 
tuotevalvonnan ja turvallisuuspuutteisiin liittyvien toimien avulla. Ne voisivat määrätä 
sakkoja tai tehdä jopa yhteistyötä syyttäjäviranomaisen kanssa, jos lainsäädäntöä on rikottu. 
Lisäksi tiivis yhteistyö kaikkien jäsenvaltioiden tehtävään osoitettujen viranomaisten kanssa 
on toivottavaa, jotta voidaan taata valvonnan tehokkuus ja parhaiden käytäntöjen 
levittäminen. 

Saman jakson 16 ja 17 kohdassa käsitellään kuluttajan vaihtoehtoista riidanratkaisua ja 
muutoksenhakumenettelyitä. Kuten jo edellä on todettu, kuluttajilla olisi oltava oikeus käyttää 
tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisu- ja muutoksenhakumenettelyitä ja saada tietoja 
niiden hyödyntämisestä. Vaihtoehtoista riidanratkaisua ja muutoksenhakumenettelyitä olisi 
tarjottava asiaan liittyvän rajatylittävän ulottuvuuden merkityksen vuoksi, jotta rajatylittävät 
riidat voidaan ratkaista nopeasti. Verkossa toimivat riidanratkaisujärjestelmät voisivat olla 
ihanteellisia tämän tavoitteen saavuttamiseksi, mutta Internet-yhteyden puuttumisen tai uusiin 
teknologioihin perehtymättömyyden (tunnetaan myös termillä "digitaalinen kuilu") ei olisi 
vaarannettava kuluttajan mahdollisuutta turvautua täysin toimivaan 
muutoksenhakumenettelyyn. 

18 ja 19 kohdassa viitataan maksupalveluntarjoajien velvollisuuteen raportoida avatuista ja 
suljetuista peruspankkitileistä ja niiden myöntämiseen liittyvistä kielteisistä päätöksistä sekä 
tileihin liittyvistä maksuista, ja jäsenvaltioiden velvollisuuteen toimittaa komissiolle tähän 
asiaan liittyviä tilastotietoja. Näiden kahden "periaatteen" tarkoituksena on varmistaa, missä 
määrin jäsenvaltiot noudattavat näitä määräyksiä ja missä määrin peruspankkitilit toimivat 
työkaluna kuluttajien sosiaalisen ja taloudellisen osallisuuden lisäämiseksi mahdollisesti 
myöhemmin käyttöönotettavia oikeudellisia välineitä varten.
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Päätelmät

Suosituksessa määritellään joukko periaatteita, jotka ohjaavat mahdollista tulevaa 
lainsäädäntöä tavanomaisen maksutilin saatavuudesta. Kaikki tähän asiaan liittyvät tulevat 
oikeudelliset välineet on kuitenkin ymmärrettävä laajemmassa rahoituspalveluiden 
kuluttajansuojastandardeja koskevassa kehyksessä, jota tarkistetaan ja vahvistetaan 
parhaillaan koko maailmassa yhtenä sääntelyn ja valvontalainsäädännön kasvavana ja 
enenevissä määrin merkittävänä osa-alueena. Kuluttajan oikeuksia koskevan direktiivin ja 
kulutusluottodirektiivin kaltaiset aiemmat välineet ja parhaillaan asunto-omaisuutta 
koskevista luottosopimuksista valmisteltavana oleva lainsäädäntö sisältävät joukon 
periaatteita ja vaatimuksia, jotka on otettava huomioon tavanomaisen maksutilin saatavuutta 
koskevaa lainsäädäntöä laadittaessa. 

G20-ryhmän korkean tason periaatteissa rahoituspalveluihin liittyvästä kuluttajansuojasta 
käsitellään horisontaalisia kuluttajansuojakysymyksiä, jotka on syytä pitää mielessä kaikessa 
EU:n tulevassa lainsäädäntötyössä. Kuluttajien yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu, 
erityisen huomion kiinnittäminen haavoittuvaisten ryhmien tarpeisiin, tuotteeseen liittyviin 
etuihin, riskeihin ja ehtoihin liittyvien tietojen tarjoaminen ja avoimuus ja tarve panostaa 
enemmän kuluttajien talouskasvatukseen ja tietoisuuden lisäämiseen ovat vain joitakin näistä 
periaatteista.  Kuluttajille on tarjottava myös käytettävissä olevia, edullisia, riippumattomia, 
oikeudenmukaisia, vastuullisia, oikea-aikaisia ja tehokkaita vaihtoehtoisia riidanratkaisu- ja 
muutoksenhakumenetelmiä. Toisaalta Montin raportissa viitataan myös tarpeeseen suhtautua 
tavanomaisen maksutilin saatavuuteen ensisijaisena toiminta-alueena, jotta sisämarkkinat 
voivat toimia sujuvasti ja jotta kuluttajat voivat hyötyä täysimääräisesti sisämarkkinoiden 
tarjoamista eduista ja nauttia perussopimuksissa taatuista vapauksista. Tavanomaisen 
maksutilin saatavuus on myös tärkeä askel kohti kansalaisten sosiaalista ja taloudellista 
osallisuutta ja oikeudenmukaisempaa eurooppalaista yhteiskuntaa, ja se hyödyttää 
merkittävällä tavalla sekä kansalaisia että yrityksiä ja vahvistaa näin ollen 
yhtenäismarkkinoiden kasvumahdollisuuksia. 


