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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

kuluttajansuojasta yleishyödyllisissä palveluissa
(2013/2153(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman strategiasta 
haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksien vahvistamiseksi (2011/2272(INI)),

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman vammaisten 
liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä Euroopan vammaisstrategiasta 2010–20201,

– ottaa huomioon antamansa päätöslauselman Euroopan kuluttajapolitiikan uusista 
tavoitteista (2012/2133(INI)),

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman yleishyödyllisiä 
taloudellisia palveluja koskevien EU:n valtiontukisääntöjen uudistuksesta 
(2011/2146(INI)),

– ottaa huomioon 11. toukokuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2005/29/EY sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä 
kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla (sopimattomia kaupallisia menettelyjä 
koskeva direktiivi),

– ottaa huomioon kuluttajan oikeuksista, 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 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/83/EU,

– ottaa huomioon miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 
tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla 13. joulukuuta 2004 annetun 
neuvoston direktiivin 2004/113/EY2,

– ottaa huomioon 13. syyskuuta 2013 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko 
Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä direktiivien 2002/20/EY, 
2002/21/EY ja 2002/22/EY ja asetusten (EY) N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 
(COM(2013)0627) muuttamisesta,

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2012 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle aiheesta ”Energian sisämarkkinat toimiviksi” (COM(2012)0663),

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0453.
2 EUVL L 373, 21.12.2004, s. 37.
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– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/6/EY, annettu 
20. helmikuuta 2008, direktiivin 97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen 
sisämarkkinoiden täysimääräisen toteuttamisen osalta,

– ottaa huomioon tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, 
sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8. kesäkuuta 2000 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY (direktiivi sähköisestä 
kaupankäynnistä),

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2013 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen 
peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua 
koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 261/2004 ja matkustajien ja 
heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteenharjoittajien 
korvausvastuusta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2027/97 muuttamisesta,

– ottaa huomioon sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 
2003/54/EY kumoamisesta 13. heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/72/EY,

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
sijoitustuotteita koskevista avaintietoasiakirjoista (COM(2012)0352),

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Kohti energian kuluttajien oikeuksia koskevaa 
eurooppalaista peruskirjaa” (COM(2007)0386),

– ottaa huomioon aiheesta ”Energian sisämarkkinat toimiviksi” Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle annetun 
komission tiedonannon (COM(2012)0663),

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan sellaisena kuin se on sisällytettynä 
perussopimukseen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja erityisesti 
8 artiklassa (henkilötietojen suoja), 11 artiklassa (sananvapaus ja tiedonvälityksen 
vapaus), 21 artiklassa (syrjintäkielto), 23 artiklassa (naisten ja miesten välinen tasa-arvo), 
25 artiklassa (ikääntyneiden henkilöiden oikeudet), 26 artiklassa (vammaisten 
sopeutuminen yhteiskuntaan), 34 artiklassa (sosiaaliturva ja toimeentuloturva), 
36 artiklassa (mahdollisuus käyttää yleistä taloudellista etua koskevia palveluja), 
37 artiklassa (ympäristönsuojelu) ja 38 artiklassa (kuluttajansuoja),

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 12 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklan ja tähän sopimukseen 
liitettävän pöytäkirjan N:o 26,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A7-0000/2013),
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A. ottaa huomioon käsitteen ”yleishyödylliset palveluntarjoajat” puutteellisen määrittelyn 
unionin tasolla ja sen erilaiset tulkinnat jäsenvaltioissa;

B. ottaa huomioon yleishyödyllisten palvelujen erityisen merkityksen, kuten vapaan 
käyttöoikeuden takaamisen kuluttajalle ja tarpeen luoda sitovat säännöt haavoittuvassa 
asemassa olevien kuluttajien palvelujen saatavuudelle;

C. katsoo, että nykyinen säädöskehys ei ole riittävä ja että tarvitaan sitovammat säännöt, 
jotka takaavat korkeamman kuluttajansuojatason ja yleishyödyllisten palvelujen 
saatavuuden;

Yleistä

1. toteaa, että yleishyödyllisten palveluntarjoajien tuottamissa palveluissa on yhteisiä 
osatekijöitä; ehdottaa yleishyödyllisiä palveluja koskevan perustavanlaatuisen 
kuluttajansuojalainsäädännön yhdenmukaistamista unionin tasolla;

2. korostaa, että myös yleishyödylliset taloudelliset palvelut sisältyvät yleishyödyllisten 
palveluntarjoajien tuottamiin palveluihin; kehottaa komissiota mahdollisimman pian 
laatimaan yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja koskevan eurooppalaisen 
lainsäädäntökehyksen;

3. panee merkille, että kuluttajansuoja toimii vain, jos lainsäädäntöä voidaan myös panna 
tehokkaasti täytäntöön; korostaa, että EU:n ryhmäkanteille tarvitaan lainsäädäntökehys;

4. korostaa, että kuluttajien tulisi osallistua yhdessä muiden kansalaisyhteiskunnan 
toimijoiden kanssa kaikilla tasoilla yleishyödyllisten palvelujen määrittelyyn, järjestelyyn, 
täytäntöönpanoon ja arviointiin;

5. painottaa, että korkeatasoinen kuluttajansuoja edellyttää vahvoja ja riippumattomia 
kuluttajansuojajärjestöjä;

6. korostaa, että kaikille kuluttajille tulisi heidän taloudellisesta tilanteestaan huolimatta taata 
oikeus yleishyödyllisiin palveluihin ja haavoittuvassa asemassa oleville kuluttajille tulisi 
laatia omat säännöt, kuten vapautus kulujen suorittamisesta; toteaa, että kuka tahansa 
kuluttaja voi joutua tilanteeseen, jossa hän tarvitsee erityiskohtelua;

Energia

7. huomauttaa, että energiamarkkinoiden vapauttaminen ei ole automaattisesti lisännyt 
kilpailua ja laskenut kuluttajahintoja, vaan se on kuluttajien näkökulmasta 
monimutkaistanut tarjontaa ja hintoja;

8. muistuttaa, että ”energiaköyhyys” lisääntyy useissa jäsenvaltioissa, ja kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita puuttumaan tähän ongelmaan erityisesti siksi, että palveluntarjoajat 
hyötyvät edullisista tukkuhinnoista;

9. kehottaa komissiota tehostamaan energiapoliittista muutosta, koska uusiutuvat 
energianlähteet ovat kestävin energiantuotantomuoto, ja kiinnittämään samalla huomiota 
siihen, että kustannukset eivät siirry kuluttajille;
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10. toteaa, että monet sähköntoimittajat eivät anna tietojaan vertailtaviksi ja että toimittajan 
vaihtaminen on vaikeaa rajoittavien irtisanomisehtojen vuoksi ja koska helposti saatavat 
sopimuksen solmimismahdollisuudet puuttuvat täysin; vaatii toimenpiteitä, jotka 
helpottavat sähköntoimittajan vaihtamista;

11. pitää valitettavana, että energiahinnat eivät vastaa tosiasiallisia kustannuksia ja että 
ulkoisia kustannuksia, kuten ympäristövahinkojen kustannuksia, ei yksilöidä, jolloin ne 
kohdistuvat koko yhteiskuntaan; vaatii toimenpiteitä todellisten kustannusten 
selvittämiseksi ja ”saastuttaja maksaa” -periaatteen varmistamiseksi;

12. katsoo, että yritykset olisi velvoitettava julkistamaan kaikki hinnat ja hintamuutokset 
ymmärrettävästi, ja että laskujen laatimiseen tarvitaan vähimmäisvaatimukset;

13. katsoo, että kuluttajat kärsivät epäsymmetrisistä tiedoista; vaatii oikeudellisia välineitä, 
joilla varmistetaan kuluttajien kattava tiedonsaanti;

14. katsoo, että otettaessa käyttöön älykäs mittaaminen kuluttajahyötyjen ja tietosuojan on 
oltava etusijalla eikä mittauskustannuksia saa siirtää edelleen kuluttajien maksettaviksi;

Televiestintä

15. vaatii lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, jotka takaavat kaikkien kuluttajien pääsyn 
korkeatasoisiin televiestintäpalveluihin, ja joilla pienennetään digitaalista kuilua;

16. katsoo, että avoin internet ja verkon riippumattomuus on säilytettävä ja tietosuoja ja 
kuluttajien yksityisyyden suoja on asetettava etusijalle, koska se on ainoa keino saavuttaa 
luottamus;

17. toteaa, että tietojen siirtoa ja yhteentoimivuutta tarvitaan kuluttajien riippuvaisuuden 
vähentämiseksi, valinnanvapauden lisäämiseksi ja innovoinnin mahdollistamiseksi; 
katsoo, että palveluntarjoajan vaihdon on oltava kuluttajille maksuton ja se on voitava 
tehdä milloin tahansa ilman tietojen häviämistä ja vaivannäköä;

Postipalvelut

18. toteaa, että postipalvelujen vapauttaminen ei ole tuonut kuluttajille luvattuja hyötyjä, vaan 
se on enemmänkin vahingoittanut rakenteita, joita tuskin enää voidaan palauttaa 
ennalleen;

19. painottaa, että on voitava maaseutualueet mukaan luettuina taata koko unionin kattava 
postipalvelutarjonta;

20. kehottaa komissiota tutkimaan postipalvelujen vapauttamisesta aiheutuneita vaikutuksia, 
erityisesti silloin, jos on varmistettu luotettava postin yleispalvelu ja yrityksissä vallitsee 
ihmisarvoiset työolot;

Julkinen liikenne
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21. toteaa, että kuluttajien oikeudet ovat liikennealalla viime vuosina parantuneet, mutta 
muistuttaa kuitenkin, että julkinen lähiliikenne on jäänyt näiden toimenpiteiden 
soveltamisalan ulkopuolelle;

22. korostaa, että laadukas, kattava ja vapaasti käytettävissä oleva julkinen lähiliikenne 
kuuluu peruspalveluihin myös heikommin kannattavilla alueilla;

23. huomauttaa, että hyvin toimivan ja kaikille vapaasti käytettävissä olevan julkisen 
liikenteen merkitys lisääntyy tulevaisuudessa myös, koska ikääntyvien osuus 
väestörakenteessa kasvaa ja koska se on välttämätöntä myös Eurooppa 2020 -strategian 
ilmastomuutosta koskevien tavoitteiden saavuttamiselle;

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Käsitettä ”yleishyödyllinen palveluntarjoaja” ei ole määritetty unionin tasolla, ja myös 
komissiossa sitä käytetään eri tavalla. Yleishyödylliset palveluntarjoajat tuottavat sekä 
yleispalveluja että julkisia palveluja, joihin myös komissiolla on omat määrittelytapansa. 
Yksittäiset jäsenvaltiot tulkitsevat myös eri lailla palvelut, jotka yleishyödyllisten 
palveluntarjoajien on asetettava käyttöön. Tämä kaikki on aiheuttanut käsitteiden osalta 
suoranaista hämmennystä.

Samalla kaikissa tai ainakin useimmissa yleishyödyllisissä palveluissa on yhteisiä 
osatekijöitä. Kyse on palveluista, jotka ovat elämässä välttämättömiä ja jotka vaikuttavat 
myös ihmisten sosiaaliseen ja kulttuurilliseen osallistumiseen eurooppalaiseen yhteisöön. 
Kuluttaja ei siten voi valita, hankkiiko hän palvelua vai ei, vaan hän voi ainoastaan valita 
miltä palveluntarjoajalta hän palvelun hankkii. Siksi palveluntarjoajan ja kuluttajan välille 
muodostuu usein alisteinen suhde.

Lisäksi monet näistä aloista on viimeisen 15 vuoden aikana vapautettu koko unionia 
koskevalla lainsäädännöllä. Yksittäisistä lainsäädäntöhankkeista käytiin aikanaan runsaasti 
ristiriitaisia keskusteluja, ja useat toimijat asettuivat selkeästi vastustamaan 
vapauttamistoimenpiteitä. Vapauttamisesta toivotut seuraukset – edullisemmat hinnat, 
parempi valikoima, uudet työpaikat – ovat monissa jäsenvaltioissa jääneet toteutumatta. 
Lainsäädännön täytäntöönpano on pikemminkin monin paikoin hajottanut olemassa olevia 
rakenteita, mikä on kuluttajien harmiksi johtanut hinnankorotuksiin, sopimusehtojen 
monimutkaistumiseen ja työpaikan menettämiseen.

Esittelijä on kertomuksen sisältöä rajoittaakseen tyytynyt ensin tuomaan esiin muutamia 
yleishyödyllisten palvelujen yhteisiä osatekijöitä, tarkastelemaan yleishyödyllisiä palveluja 
kuluttajan näkökulmasta ja laatimaan tässä yhteydessä suosituksia nykyään voimassa olevan 
kuluttajansuojan parantamiseksi. Seuraavaksi esittelijä on keskittynyt neljään suureen alaan, 
jotka viimeisten vuosien aikana on vapautettu ja pääosin integroitu sisämarkkinoihin: energia, 
televiestintä, liikenne- ja postipalvelut.

Esittelijä esittelee yleishyödyllisiä palveluja tarjoaville yrityksille tarpeelliset toimenpiteet, 
joilla ne voivat helpottaa palvelujen saatavuutta ja lisätä laatua. Esittelijä huomauttaa samalla 
myös, että Lissabonin sopimuksen 14 artiklan mukaan eurooppalaisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä on vahvistettava periaatteet ja edellytykset yleishyödyllisten 
taloudellisten palvelujen toimivuudelle. Tässä yhteydessä viitataan erityisesti 
perusoikeuskirjan 36 artiklaan. Lisäpöytäkirjassa 26 viitataan seuraaviin arvoihin ja 
periaatteisiin:

–mahdollisimman hyvin käyttäjän tarpeita vastaavien palvelujen tilaamisen ja 
järjestämisen varmistaminen 

–erilaisten yhteiskunnallisten, kulttuuristen ja maantieteellisten edellytysten 
välisten erojen tarkasteleminen 

–korkean laadun ja turvallisuuden tason takaaminen 
–kohtuuhintaisuuden ja yhdenvertaisen kohtelun huomioonottaminen 
–yleisestä saatavuudesta huolehtiminen käyttäjien oikeudet huomioon ottaen.
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Kriisi on lisännyt erityisesti sääntelyn ja optimoinnin tarvetta. Yleishyödyllisiin palveluihin 
kohdistuu huomattavia rahoituspaineita, ja niitä uhkaa vaara, että yleispalvelujen 
vähävaraisten henkilöryhmiin liittyviä sopimuksia ei voida enää täyttää tai voidaan täyttää 
vain rajoitetusti. Samaan aikaan palvelujen toimiminen yhteiskunnan vakauttajina on vaarassa 
ja sosiaalisen osallisuuden taso heikkenee.

Kertomuksen avulla pyritään varmistamaan, että kyseisten haasteiden perusteella kuvataan 
tekijät, jotka estävät yleisen saatavuuden, ja tarkastelemaan, miten voidaan asianmukaisesti 
ottaa huomioon kuluttajien tarpeet.

Saatavuuteen, kohtuuhintaisuuteen ja jatkuvuuteen liittyvien periaatteiden ohella on myös 
käynnistettävä alakohtaisten toimintasuunnitelmien valmistelu, ja lisäksi on osoitettava 
keinoja perusoikeuksia noudattavan yleisen saatavuuden aikaansaamiseen.


