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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

uudesta kuluttajapoliittisesta strategiasta
(2011/2149(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan, joka on sisällytetty 
perussopimuksiin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklalla,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 26 artiklan, 
jossa määrätään, että "sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla 
tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus taataan 
perussopimusten määräysten mukaisesti",

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan, jonka
mukaan unionin pyrkimyksenä on "täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoitteleva 
erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous sekä korkeatasoinen 
ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun parantaminen",

– ottaa huomioon SEUT:n 9 artiklan, jossa määrätään, että "unioni ottaa politiikkansa ja 
toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen 
suojeluun liittyvät vaatimukset",

– ottaa huomioon SEUT:n 11 artiklan, jossa määrätään, että "ympäristönsuojelua koskevat 
vaatimukset on sisällytettävä unionin politiikan ja toiminnan määrittelyyn ja 
toteuttamiseen, erityisesti kestävän kehityksen edistämiseksi",

– ottaa huomioon SEUT:n 12 artiklan, jossa määrätään, että "kuluttajansuojaa koskevat 
vaatimukset otetaan huomioon unionin muita politiikkoja ja muuta toimintaa 
määriteltäessä ja toteutettaessa",

– ottaa huomioon SEUT:n 14 artiklan ja sen pöytäkirjan N:o 26 yleistä (taloudellista) etua 
koskevista palveluista,

– ottaa huomioon komission Eurooppa-neuvostolle antaman tiedonannon aiheesta 
"Eurooppa 2020, älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (KOM(2010)2020),

– ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen antamiseksi elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, 
asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä 
direktiivien 87/250/ETY, 90/496/ETY, 1999/10/EY, 2000/13/EY, 2002/67/EY ja 
2008/5/EY sekä asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta 6. heinäkuuta 2011 
antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman1,

– ottaa huomioon ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajan 
                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0324.
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oikeuksista 23. kesäkuuta 2011 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman1,

– ottaa huomioon EU-kuluttajaneuvontakeskusten verkon vuotuisen kertomuksen 2010, 
Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimisto, 2011, 

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2011 julkaistun kuluttajien sopeutumista 
sisämarkkinoihin käsittelevän komission tiedonannon "Consumers at home in the single 
market", viides kuluttajamarkkinoiden tulostaulu (SEC(2011)0299),

– ottaa huomioon 22. lokakuuta 2010 julkaistun markkinoiden toimintaa kuluttajia 
hyödyttävällä tavalla käsittelevän komission tiedonannon "Making Markets Work For 
Consumers", neljäs kuluttajamarkkinoiden tulostaulu (SEC(2010)1257),

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman rahoitus-, talous- ja 
sosiaalikriisistä: rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisistä: suositukset toteutettaviksi 
toimenpiteiksi ja aloitteiksi (välimietintö)2, 

– ottaa huomioon sisämarkkinoiden täydentämisestä sähköistä kaupankäyntiä ajatellen 
21. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman3,

– ottaa huomioon professori Mario Montin komission puheenjohtajalle 9. toukokuuta 2010 
antaman selonteon uudesta sisämarkkinastrategiasta "A new strategy for the Single 
Market",

– ottaa huomioon kuluttajille ja kansalaisille tarkoitettujen yhtenäismarkkinoiden 
toteuttamisesta 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman4,

– ottaa huomioon audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden 
tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 
10. maaliskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/13/EU 
(audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (kodifioitu toisinto)5,

– ottaa huomioon kuluttajien suojelusta 9. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman6,

– ottaa huomioon kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten yhteistyöstä 27. lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ("asetus kuluttajansuojaa koskevasta 
yhteistyöstä") soveltamisesta (KOM(2009)0336),

– ottaa huomioon tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisestä 
rajatylittävästä sähköisestä kaupankäynnistä EU:ssa (KOM(2009)0557),

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0293.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0376.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0320.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0186.
5 EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0046.
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– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2009 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle yhdenmukaisesta menetelmästä kuluttajavalitusten luokittelua ja ilmoittamista 
varten (KOM(2009)0346) ja asiaa koskevan komission suositusluonnoksen 
(SEC(2009)0949), 

– ottaa huomioon kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön täytäntöönpanosta 
2. heinäkuuta 2009 annetun komission tiedonannon (KOM(2009)0330) sekä 
kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten 
yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 
("asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä") soveltamisesta (KOM(2009)0336) 
2. heinäkuuta 2009 annetun komission kertomuksen,

– ottaa huomioon yhtenäismarkkinoiden toiminnan parannustoimista 29. kesäkuuta 2009 
annetun komission suosituksen1 ja sisämarkkinoihin vaikuttavien direktiivien 
saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä 12. heinäkuuta 2004 annetun komission 
suosituksen2,

– ottaa huomioon lelujen turvallisuudesta 18. kesäkuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY (leluturvallisuusdirektiivi)3,

– ottaa huomioon tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja 
markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista 9. heinäkuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008, jossa pyritään vahvistamaan 
yhteiset puitteet akkreditointia ja valvontaa koskevia sääntöjä varten4,

– ottaa huomioon televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston 
direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta 11. joulukuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2007/65/EY5, 

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle aiheesta "EU:n kuluttajapoliittinen strategia vuosiksi 2007–
2013 – Kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, hyvinvoinnin parantaminen ja 
tehokas suojaaminen" ja parlamentin 20. toukokuuta 2008 antaman päätöslauselman EU:n 
kuluttajapoliittisesta strategiasta vuosiksi 2007–20136,

– ottaa huomioon alaikäisten ja ihmisarvon suojelusta ja oikeudesta vastineeseen Euroopan 
audiovisuaalisia ja verkkotietopalveluja tuottavien yritysten kilpailukyky huomioon ottaen 
20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
suosituksen 2006/952/EY7,

                                               
1 EUVL L 176, 7.7.2009, s. 17.
2 EUVL L 98, 16.4.2005, s. 47.
3 EUVL L 170, 30.6.2009, s. 1.
4 EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30.
5 EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27.
6 EUVL C 180 E, 17.7.2008, s. 26.
7 EUVL L 378, 27.12.2006, s. 72.
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– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean erityisjaoston "yhtenäismarkkinat, 
tuotanto ja kulutus" sisämarkkinoiden esteitä käsittelevän kertomuksen "Obstacles to the 
European Single Market 2008"1,

– ottaa huomioon kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten yhteistyöstä ("asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä") 
27. lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 2006/20042,

– ottaa huomioon neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen tekemiseksi kuluttajapolitiikkaa koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (2007–
2013) 12. joulukuuta 2006 antamansa päätöslauselman3,

– ottaa huomioon sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista 
menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 
11. toukokuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY 
(sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi)4,

– ottaa huomioon Euroopan audiovisuaalisia ja tietopalveluja tuottavien yritysten 
kilpailukyvyn parantamisesta edistämällä kansallisia järjestelmiä, joiden tarkoituksena on 
saattaa alaikäisten ja ihmisarvon suojelu vertailukelpoiselle ja tehokkaalle tasolle, 
24. syyskuuta 1998 annetun neuvoston suosituksen 98/560/EY5,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot 
(A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että EU:n kansalaisilla on kuluttajina tärkeä tehtävä Eurooppa 2020 
-strategian älykästä, osallistavaa ja kestävää kasvua koskevien tavoitteiden 
saavuttamisessa, sillä kuluttajien menot tuottavat yli puolet EU:n BKT:stä,

B. ottaa huomioon, että maaliskuussa 2011 julkaistun kuluttajamarkkinoiden tulostaulun 
mukaan 17 prosenttia EU:n väestöstä on köyhiä aineellista puutetta koskevan indeksin 
mukaan,

C. ottaa huomioon, että kuluttajat eivät muodosta yhtä yhtenäistä ryhmää ja että kuluttajien 
epätasa-arvoisia oloja on käsiteltävä kuluttajia koskevassa toimintaohjelmassa, 

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
2 EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1.
3 EUVL L 404, 30.12.2006, s. 39.
4 EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.
5 EYVL L 270, 7.10.1998, s. 48. 
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D. ottaa huomioon, että EU on asettanut hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita, joiden 
saavuttamiseksi tavaroiden kulutusta on vähennettävä ja kuluttamisesta tehtävä 
kestävämpää,

E. katsoo, että hyvin toimivilla sisämarkkinoilla olisi tarjottava kuluttajille laajempaa 
laadukkaiden tuotteiden ja palvelujen valikoimaa kilpailukykyisin hinnoin ja 
huolehdittava samalla kuluttajansuojan ja ympäristönsuojelun korkeasta tasosta,

F. katsoo, ettei sisämarkkinoiden pidä antaa laajentua työtätekevän väestön olojen 
kustannuksella ja että EU:n on varmistettava, että työntekijöiden oikeuksien on aina oltava 
etusijalla palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen nähden, 

G. ottaa huomioon, että kuluttajat vaikuttavat haluttomilta hyödyntämään markkinoiden 
yhdentymisen suomia etuja, koska he eivät luota siihen, että heidän oikeuksiaan suojataan 
yhtä hyvin, kun ostoksia tehdään rajojen yli, 

H. katsoo, että komission ja kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten on tehostettava 
toimiaan, jotta kuluttajansuojan korkeaa tasoa koskeva tavoite saavutetaan,

I. katsoo, että meneillään oleva taloustaantuma on tehnyt vahvasta ja johdonmukaisesta 
täytäntöönpanon valvonnasta entistä tärkeämpää, sillä kriisin seurauksena kuluttajien 
haavoittuvuus kasvaa,

J. katsoo, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit voivat edistää 
kuluttajansuojalainsäädännön tehokasta saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen 
täytäntöönpanoa tiivistä keskinäistä yhteistyötä jatkamalla,

I. Keskeiset tavoitteet

1. suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen käynnistää kuluttajia koskeva 
toimintaohjelma ja korostaa, että kaikkien tulevien kuluttajapolitiikan toimenpiteiden on 
perustuttava kokonaisvaltaiseen linjaukseen ja että kuluttajilla on oltava keskeinen asema 
sisämarkkinoilla;

2. tähdentää, että voimassa olevaa lainsäädäntöä ja etenkin tuoreinta kuluttajien oikeuksia 
koskevaa direktiiviä on sovellettava asianmukaisesti yhdistettynä tarkoituksenmukaiseen 
tiedottamiseen uusista "pelisäännöistä";

3. korostaa, että kuluttajia koskevaan toimintaohjelmaan liittyy lukuisia haasteita: on 
varmistettava, että kulutuksesta tulee kestävämpää, kuluttajien keskinäistä epätasa-
arvoisuutta on vähennettävä, kuluttajien altistumista vaarallisille kemikaaleille ja tuotteille 
on vähennettävä ja lapsia suojeltava mainonnalta; 

4. kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittaessa järjestelmällisempiä vaikutustenarviointeja 
ja tarkastuksia kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön kehityksestä;
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II. Kuluttajien vaikutusmahdollisuudet

5. ottaa huomioon sähköisen kaupankäynnin valtavan kasvun ja toteaa näin ollen, että 
kuluttajien luottamusta rajatylittäviin sähköisiin kaupankäyntijärjestelyihin on 
kasvatettava siten, että kuluttajien oikeudet taataan myös internetissä;

6. painotta, että on korostettava asiakaslähtöisyyttä internetin käytön ja henkisen omaisuuden 
osalta;

7. tähdentää, että kuluttajille on annettava selkeämpää tietoa esimerkiksi yksikköhinnan 
merkitsemismääräysten sekä selkeiden hintavertailusivustojen avulla;

8. pitää valitettavana internetin tietotulvaa sopimusehdoista;

9. kehottaa komissiota tukemaan voimakkaammin valmiuksien kehittämiseen ja mainonnan 
edistämiseen tarkoitettujen määrärahojen avulla välittäjän asemassa toimivia 
kuluttajajärjestöjä ja julkisia viranomaisia ja vahvistamaan tällä tavoin kuluttajien 
vaikutusmahdollisuuksia;

10. tähdentää, että vaikka internetin käyttäjien määrä kasvaa jatkuvasti, kaikilla kuluttajilla ei 
ole mahdollisuuksia tai kykyä käyttää internetiä, ja painottaa sen vuoksi erilaisten 
palvelumuotojen merkitystä; 

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan vapautettujen alojen keskittymien vaikutusta 
kuluttajiin;

III.Kuluttajansuoja ja tuoteturvallisuus 

12. painottaa tarvetta parantaa muita heikommassa asemassa olevien kuluttajaryhmien, kuten 
lasten ja ikääntyneiden, suojelua; toteaa, että lapset ovat alttiita ylenmääräiselle 
mainonnalle, vaikka heillä ei ole mahdollisuutta tehdä valistuneita valintoja; 

13. kehottaa painokkaasti komissiota sisällyttämään lastensuojelun kuluttajia koskevan 
toimintaohjelman keskeisiin painopisteisiin ja ehdottaa alle 12-vuotiaille lapsille 
suunnatun televisiomainonnan ja suoramainonnan kieltämistä;

14. painottaa, että kulutustavaroiden yleistä turvallisuustasoa on parannettava kiireellisesti 
EU:ssa, sillä kuluttajille tarjotaan päivittäin kemiallisia sekoituksia, jotka aiheuttavat 
syöpää tai hormonijärjestelmän häiriöitä;

15. kehottaa komissiota tekemään lisäselvityksiä parabeeneihin liittyvistä terveysriskeistä; 

16. kehottaa komissiota ratkaisemaan antibiooteille vastustuskykyisiin bakteereihin liittyvän 
elintarviketurvallisuuden ongelman ja torjumaan antibioottien muuta kuin lääketieteellistä 
käyttöä lihateollisuudessa;

17. toteaa myös, että on elintärkeää, että komissio ottaa kantaa myös elintarvikemerkintöihin 
kuluttajia koskevassa toimintaohjelmassa; 
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18. kehottaa painokkaasti komissiota suojelemaan kuluttajia ryhtymällä tiukkoihin 
toimenpiteisiin, joilla vähennetään elintarvikkeiden sisältämiä keinotekoisia transrasvoja; 

19. kehottaa parantamaan tuoteturvallisuustakeita erityisesti sisämarkkinoiden sähköisessä 
kaupankäynnissä;

20. kehottaa selkeyttämään ja tehostamaan tuoteturvallisuuden nopeaa hälytysjärjestelmää, 
jotta lainsäätäjät saisivat enemmän tietoa kulutustavaroihin liittyvistä riskeistä; 

21. kehottaa antamaan kohdennettua tutkimusrahoitusta, jotta kuluttajasuojaa voitaisiin 
parantaa, sillä hankerahoitus ei usein kata tieteellisen tutkimuksen kuluja; toteaa, että 
rahoituksen myöntämisen lisäksi on tärkeää ottaa huomioon kuluttajien ja kotitalouksien 
näkemykset EU:n tutkimusohjelmista;

22. kehottaa komissiota tekemään päätöksiä asioista, jotka koskevat muun muassa tavaroiden 
myyntiä sekä epäoikeudenmukaisia sopimusehtoja, sopimattomia kaupallisia menetyksiä 
koskevien määräysten uudelleen tarkastelua, kulutusluottodirektiiviä, harhaanjohtavaa 
mainontaa ja maksuviivästyksiä koskevan direktiivin1 soveltamisalan laajentamista, jotta 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset suhteet voidaan kattaa ja ratkaista laajempi 
kysymys siitä, onko sopimattomista kaupallisista menettelyistä annettuja säädöksiä 
sovellettava yritysten välisiin suhteisiin;

IV. Sosiaalisempi ja kestävämpi Eurooppa

23. kehottaa komissiota sisällyttämään kuluttajia koskevaan toimintaohjelmaan 
kannattavuuden kuluttajien näkökulmasta tarkasteltuna ja korostamaan, että on tärkeää 
luoda sosiaalisempi Eurooppa, jossa hyvinvointipalvelujen rahoitus perustuu 
yhteisvastuun periaatteelle; 

24. kehottaa komissiota vastaamaan siihen, miten yksityisestä kuluttamisesta voidaan tehdä 
kestävämpää vähähiilisen talouden edistämiseksi siten, että toimitaan Eurooppa 2020 
-strategiassa asetetun tavoitteen mukaisesti;

V. Kuluttajien oikeuksien täytäntöönpano ja muutoksenhaku

25. kannustaa komissiota tukemaan Euroopan kuluttajakeskusten verkostoa (ECC-net) sekä 
kuluttajansuojaa koskevaa yhteistyöverkostoa kaikkien viestintämuotojen käyttämisessä, 
jotta kuluttajat saisivat enemmän tietoa näiden verkostojen toiminnasta, sekä parantamaan 
niiden yhteydenpitoa kuluttajiin ja kauppiaisiin tukemalla niiden viestintävalmiuksien 
kehittämistä;

26. kehottaa ottamaan käyttöön helposti hyödynnettäviä ja tehokkaita 
muutoksenhakujärjestelmiä, kuten vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät, yhteiskanne ja 
verkkovälitteinen riidanratkaisu, kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi koko 
EU:n alueella;

                                               
1 Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 29. kesäkuuta 2000 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/35/EY, EYVL L 200, 8.8.2000, s. 35.
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27. korostaa, että tulevalle vuoden 2013 jälkeiselle monivuotiselle rahoituskehykselle on 
myönnettävä riittävästi rahoitusta ja otettava huomioon kuluttajia koskevaan 
toimintaohjelmaan sisällytetyt kunnianhimoiset tavoitteet;

o

o o

28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.



PR\874291FI.doc 11/15 PE469.961v01-00

FI

PERUSTELUT

Komission on tarkoitus julkaista kuluttajia koskeva toimintaohjelma toukokuuhun 2012 
mennessä EU:n kuluttajapoliittisen strategian 2007–2013 seurantana 
(KOM (2007) 99 lopullinen). Se julkaistaan komission tiedonantona ja siihen sisällytetään 
kaikki kuluttajia koskevat aloitteet vuodelle 2012 ja sen jälkeen, mutta se ulottuu EU:n 
kuluttajapoliittisen strategian 2007–2012 soveltamisalaa pidemmälle. Komission 
kunnianhimoista linjausta pidetään tervetulleena ja sitä kehotetaan myös julkaisemaan vihreä 
kirja kunnollisen keskustelupohjan luomiseksi kuluttajansuojajärjestöille, kansalaisille sekä 
kansallisille parlamenteille ja hallituksille.

Kuluttajia koskevan toimintaohjelman tulisi kattaa kaikki tärkeät kuluttajapolitiikan tulevat 
asiat ja haasteet. Sen tulisi olla virstanpylväs EU:n kuluttajapolitiikassa ja ensimmäinen kerta, 
jolloin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen periaate, jonka mukaan kuluttajien edut on 
otettava huomioon myös kaikissa muissa asiaa koskevissa EU:n toimintalinjoissa, saa 
konkreettisen merkityksen. 

Turvallisten elintarvikkeiden ja tuoteturvallisuuden takaaminen olisi asetettava etusijalle 
kuluttajia koskevassa toimintaohjelmassa. Lisäksi kuluttajia koskevan toimintaohjelman on 
oltava sellainen, että sen avulla voidaan vähentää kuluttajien välistä epätasa-arvoa, 
myötävaikuttaa vähähiilisen talouden perustamiseen, kuten Eurooppa 2020 -strategiassa on 
päätetty, ja suojella lapsia mainonnalta. Maailmanlaajuisesta näkökulmasta katsoen 
toimintaohjelmalla on myös vastattava nykyaikaisten yhteiskuntien haasteisiin, kuten 
markkinoiden maailmanlaajuistumiseen, talouden digitalisoitumiseen ja väestön 
ikääntymiseen, ja siinä on kiinnitettävä huomiota 
täytäntöönpanovälineisiin/muutoksenhakuvälineisiin ja tuettava kuluttajajärjestöjä.

Kuluttajatulostaulut ja kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia koskeva toimintaohjelma 

Komission tuoreissa selvityksissä on osoitettu, että kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia on 
lisättävä huomattavasti. Kuluttajien oikeuksien tunteminen ja tieto, hyvin tunnetut ja 
tehokkaat kansalaisjärjestöt, julkiset viranomaiset ja aktiiviset tiedotusvälineet sekä 
yksinkertaiset ja helposti saatavilla olevat muutoksenhakukeinot ovat edellytyksenä 
kuluttajien mahdollisuuksille vaikuttaa.

Jäsenvaltioiden kuluttajaehtojen laatua seurataan maaliskuussa 2011 julkaistun 
kuluttajamarkkinoiden tulostaulun välityksellä (SEC (2011)). Komission viidennessä 
kuluttajamarkkinoiden tulostaulussa, joka julkaistiin 11. maaliskuuta 2011, osoitetaan, että 
kuluttajien olot ovat kohentuneet selvästi lähes kaikissa EU-maissa vuoden 2009 jyrkän 
laskun jälkeen. Tulostaulussa myös vahvistetaan, että kotimaisen ja rajatylittävän 
verkkokaupan välillä on selvä kuilu, että monet EU:n kansalaiset kärsivät huomattavasta 
köyhyydestä sekä perushyödykkeiden ja -palveluiden puutteesta ja että kuluttajat ovat entistä 
huolestuneempia elintarvikkeiden turvallisuudesta.

Komission 11. huhtikuuta 2011 julkaistusta kuluttajien vaikutusmahdollisuuspaketista on 
käynyt ilmi, ettei kuluttajilla ole tietoa oikeuksistaan, ja se on myös vahvistanut tarpeen 
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puuttua kuluttajien mahdollisuuksiin vaikuttaa. Kuluttajilla on oltava mahdollisuus ymmärtää, 
miten he voivat hyödyntää internet-aikakauden parhaita käytössä olevia välineitä, jotta heillä 
olisi mahdollisuus tuntea ja valita oikeutensa ja käyttää niitä parhaalla mahdollisella tavalla 
jatkuvasti entistä haastavammiksi muuttuvilla markkinoilla. Viranomaisten sekä 
kuluttajajärjestöjen aktiivinen rooli on olennainen, minkä vuoksi näille myönnettävä rahoitus 
on varmistettava. Vaikutus- ja toimivaltaisten kuluttajajärjestöjä kehittämällä ja tukemalla 
voidaan todella lisätä kuluttajien tietoa. ja nämä järjestöt voivat ajaa kuluttajien etua sekä 
poliittisessa päätöksenteossa että arkielämässä.

Lokakuun 2011 kuudennessa tulostaulussa tähdennetään erityisesti sitä, mitkä 
50 kuluttajamarkkinat ovat kuluttajien mielestä merkittävimmät avoimuuden, vertailtavuuden, 
luottamuksen, ongelmien, valitusten, vaihtamisen ja yleisen tyytyväisen näkökulmasta. 

Edellä mainitut tutkimukset velvoittavat vahvasti Euroopan unionia ryhtymään konkreettisiin 
toimiin, joilla lisätään kuluttajien vaikuttamismahdollisuuksia ja kuluttajansuojaa. 

Sosiaalinen sekä ympäristön kestävyys

Kuluttajien olosuhteet vaihtelevat huomattavasti eri puolilla Eurooppaa. EU:n 
499 miljoonasta kansalaisesta ja ihmisestä kukin joutuu vastaamaan eri tilanteisiin. Arviolta 
80 miljoonalla ihmisellä, joista 19 miljoonaa on lapsia, ei ole varaa perusasioihin, kuten 
lämpimään kotiin, vuokran maksamiseen tai kesälomaan toisella paikkakunnalla. Näihin 
kuluttajien epätasa-arvoisiin olosuhteisiin on puututtava ja kuluttajia koskevaan 
toimintaohjelmaan on sisällytettävä kannattavuusnäkökulma sellaisena kuin kuluttajat sen 
näkevät. Ratkaisevan tärkeää kuluttajien välisen epätasa-arvon vähentämiseksi on kaikkien 
saatavilla olevien hyvinvointipalvelujen rahoittaminen yhteisvastuullisesti.

Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti EU:n tavoitteena on luoda älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua. EU on asettanut korkeita tavoitteita hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi, ja jos tarkoituksena on näiden päämäärien saavuttaminen ja vähähiilisen 
talouden luominen Euroopan unioniin, on varmistettava, että yksityinen kuluttaminen muuttuu 
kestävämmäksi, sillä se on osuus on 56 prosenttia EU:n BKT:stä.

Kuluttajia koskevassa toimintaohjelmassa on käsiteltävä sitä, miten vähähiilistä taloutta 
voidaan edistää yksityisen kulutuksen keinoin. Nopeimmin kasvavia hiilidioksidipäästöjen 
aiheuttajia EU:ssa ovat liikenne ja energia. Sisämarkkinat puolestaan vaikuttavat 
hiilidioksidipäästöjen ulkoisiin tekijöihin. Kuluttajia koskevalla toimintaohjelmalla on 
edistettävä siirtymistä vähähiiliseen talouteen, mikä edellyttää suurempaa paikallista 
kulutusta, jotta liikenteestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää EU:ssa. Samalla 
se merkitsee myös kierrätyksen ja käytettyjen tavaroiden uudiskulutuksen edistämistä. 
Kierrätys ei kuitenkaan yksistään riitä: myös kuluttajille tarjottavien tuotteiden on oltava 
mahdollisimman energiatehokkaita. 

Toinen ongelma, johon kuluttajaa koskevassa toimintaohjelmassa on puututtava, on 
elintarvikkeiden haaskaus, sillä EU:ssa noin 90 miljoonaa tonnia elintarvikkeita menee 
hukkaan vuosittain. Maapallon väestö kasvaa yhdeksään miljardiin vuonna 2050 ja 
elintarvikkeiden kysyntä kasvaa 70 prosentilla. Tämä merkitsee suurta haastetta 
maailmanlaajuisille maatalousjärjestelmille sekä EU:n kuluttajille ja on yksi syy lisää edistää 



PR\874291FI.doc 13/15 PE469.961v01-00

FI

paikallista ja ekologista elintarviketuotantoa. 

Kuluttajia koskevan toimintaohjelman on oltava kaukonäköinen ja kokonaisvaltainen. Siinä 
on otettava huomioon, mitä maailmassa tapahtuu. Ilmastonmuutoksen edistyminen on 
ajankohtainen ongelma, joka saattaa osoittautua tuhoisaksi, ja sen vuoksi kulutusyhteiskunnan 
on muututtava perusteellisesti. Kuluttajia koskevan toimintaohjelman avulla on edistettävä 
Eurooppa 2020 -strategian kestävän kasvun tavoitetta ja näin ollen palvelujen, kuten 
koulutuksen, terveydenhuollon ja vanhustenhoidon, kestävää julkista kulutusta. Tämä on 
elämän kannalta tärkeintä; tällä tavalla luodaan yhteisöllisyyttä ja estetään 
hiilidioksidipäästöjen synty.

Kestävän kulutuksen ja myös julkisten hankintojen edistämisellä on tärkeä merkitys. 
Ympäristösuojelua, työntekijöiden oikeuksia ja työehtosopimuksia koskevien vaatimusten 
asettaminen korkealle olisi sallittava ja siitä olisi myös tehtävä pakollista.

Elintarvike- ja tuoteturvallisuus

Euroopan kuluttajajärjestöjen liiton jäsenjärjestöjen keskuudessa toteutetun 
mielipidemittauksen mukaan kuluttajien näkökulmasta kaksi tärkeintä seikkaa olivat parempi 
suojelu rahoituspalveluiden ja elintarviketurvallisuuden alalla, mukaan lukien 
elintarvikkeiden äskettäinen hintojen nousu. Kuluttajat käyttävät suuren osan tuloistaan 
elintarvikkeisiin, minkä vuoksi on olennaista, että elintarvikkeiden turvallisuus, 
elintarvikkeiden pakkausmerkinnät ja muut asiaan kuuluvat seikat sisällytetään kuluttajia 
koskevaan toimintaohjelmaan.

Kuluttajat tarvitsevat nykyistä selkeämpää tietoa liikalihavuuden ehkäisemiseksi ja 
terveellisten valintojen edistämiseksi. Elintarvikkeita koskevien tietojen on oltava kattavia ja 
helposti ymmärrettäviä. Tarvetta on lisäksi elintarviketurvallisuusvaatimuksien korottamiseen 
ja näkemyksille, jotka koskevat kestäviä elintarvikemerkintöjä, joiden avulla kuluttajat voivat 
tehdä valistuneempia valintoja. Elintarvikemerkintöjä käsitellään asetuksessa 
elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, mutta tästä huolimatta elintarvikkeiden 
pakkausmerkintöjä on käsiteltävä myös kuluttajia koskevassa toimintaohjelmassa, sillä 
elintarvikkeet ovat olennaisen tärkeitä kuluttajille.

Pakkausmerkinnät eivät kuitenkaan riitä liikalihavuuden, torjunta-aineiden ja vaarallisten 
kemikaalien torjumiseen. Monia muita markkinoilla olevia keinotekoisia aineita on vielä 
kiellettävä ja niiden käyttöä rajoitettava. Tällaisia ovat esimerkiksi keinotekoiset transrasvat, 
joita käytetään suurimmassa osassa jalostettuja elintarvikkeita ja jotka vaikuttavat sydän- ja 
verisuonitautien kehittymiseen ja aiheuttavat valtavia kustannuksia 
terveydenhuoltojärjestelmille.

Kuluttajia koskevassa toimintaohjelmassa on myös käsiteltävä antibiooteille vastustuskykyisiä 
bakteereja, jotka liittyvät elintarvikkeisiin, terveyteen ja turvallisuuteen. T aiheutuu vielä 
suuria ongelmia terveydelle ja kuluja terveydenhuollolle, jos toimiin ei ryhdytä välittömästi.
Kuluttajia koskevassa toimintaohjelmassa on käsiteltävä tätä huomattavaa uhkaa siten, että 
antibioottien lääketieteellisesti perusteettomasta laajasta käytöstä aletaan luopua 
lihateollisuudessa, sillä tällainen käyttö aiheuttavat huomattavia ongelmia kansanterveydelle.
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Komission on ryhdyttävä kuluttajia koskevan toimintaohjelman yhteydessä myös 
konkreettisiin toimiin, joilla se vähentää kuluttajien ja ympäristön altistumista vaarallisille 
kemikaaleille ja aineille. Kuluttajat altistuvat päivittäin kemiallisille sekoituksille, joiden 
tiedetään aiheuttavan syöpää ja hormonijärjestelmän häiriöitä. Näitä ovat muun muassa 
parabeenit, joita käytetään säilöntäaineena lähes kaikessa kosmetiikassa sekä voiteissa ja 
shampoissa. Näin vaarallisten ja laajalti kulutustuotteissa käytettyjen kemikaalien osalta 
pelkkä pakkausmerkintä ei ole riittävä. Komission olisi varmistettava, että parabeenien 
terveysriskejä tutkitaan laajemmin. Myös Tanskan mallia, jossa parabeenit on kielletty 
tuotteissa, joiden kohderyhmänä ovat pienet lapset, olisi syytä tarkastella lähemmin.

Tuoteturvallisuuden nopeaa hälytysjärjestelmää on selkeytettävä ja tehostettava, jotta 
lainsäätäjät voisivat saada parempaa tietoa kulutustuotteisiin liittyvistä riskeistä Yleisen 
tuoteturvallisuuden sääntöjä on kiristettävä ja ne on pantava täytäntöön asianmukaisesti, 
minkä lisäksi vaarallisia tuotteita koskevia erityismääräyksiä on kehitettävä tai parannettava. 
Nanoteknologiaa on säänneltävä riittävästi ja nanomateriaaleja sisältäviin tuotteisiin on 
liitettävä niitä koskeva merkintä. Lisäksi riippumattoman kolmannen osapuolen on testattava 
lelujen turvallisuutta tietyissä tapauksissa.

Lapset ja mainonta 

Lapset kuuluvat haavoittuvimpiin kuluttajaryhmiin. Koska lapset eivät kykene tekemään 
valistuneita valintoja, he eivät ole kuluttajia siinä mielessä kuin aikuiset. Tästä huolimatta he 
ovat alttiita ylenmääräiselle mainonnalle. Tätä ongelmaa on käsiteltävä kuluttajia koskevassa 
toimintaohjelmassa.

Lapsia on erityisen kiireellisesti suojeltava epäterveellisten elintarvikkeiden mainonnalta, sillä 
177 miljoonaa lasta maailmassa kärsii liikalihavuudesta, ja kuluttajajärjestöjen mukaan yksi 
tähän liittyvistä syistä on mainonnan valtava määrä, jolle lapset ovat alttiita.

Euroopan unionin on käsiteltävä tätä ongelmaa kuluttajia koskevassa toimintaohjelmassa ja 
suojeltava lapsia mainonnalta. Kielto, jonka perusteella kaikki alle 12-vuotiaille lapsille 
suunnattu televisiomainonta on kielletty, on ollut voimassa Ruotsissa vuodesta 1991. Lapset 
eivät ole kuluttajia. Sen vuoksi kuluttajia koskevassa toimintaohjelmassa olisi sovellettava 
lapset huomioivaa näkökulmaa ja ehdotettava alle 12-vuotiaille lapsille suunnatun 
televisiomainonnan kieltämistä.

Digitaaliympäristö

"Digitaalikuluttajan" etujen edistäminen on merkittävä haaste tulevaisuuden 
kuluttajapolitiikalle. Tällä alalla on runsaasti merkittäviä haasteita, joita on käsiteltävä, muun 
muassa se, että kuluttajille on tarjottava turvallinen digitaaliympäristö, televerkkojen 
saatavuus on varmistettava osana sosiaalista ja taloudellista osallistamista ja kuluttajien 
perusoikeuksia ja etenkin henkilötietosuojaa on kunnioitettava Lisäksi 
televiestintämarkkinoiden kilpailulla on varmistettava kuluttajien valintamahdollisuus sekä 
taata laatu. 

Täytäntöönpano ja muutoksenhaku
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Ryhmäkanne ja vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät (alternative dispute resolution, ADR) 
ovat kumpikin vahvan kuluttajapoliittisen strategian elementtejä. Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien sisällyttämistä ensisijaisena painopisteenä komission laatimaan 
sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin pidetään tervetulleena. Vaihtoehtoiset ratkaisut eivät 
kuitenkaan toimi, jos järjestelmiä, joille nämä ratkaisut ovat vaihtoehtoja, ei panna täytäntöön. 
Komissiota kehotetaan näin ollen esittämään pikimmiten lainsäädäntöehdotuksen 
oikeudellisesta välineestä, jonka avulla varmistetaan kuluttajien muutoksenhakumahdollisuus 
kaikkialla EU:ssa. Tähän kuluttajien käytössä olevia välineitä kokevaan räikeään puutteeseen 
on puututtava välittömästi

Kuluttajien oikeuksien vahva edustus kuuluu ratkaisevana osana eheään 
kansalaisyhteiskuntaan. Tällainen edustus on tehtävä mahdolliseksi ja sitä on edistettävä sekä 
EU:n tasolla että kansallisella tasolla jäsenvaltioissa. Tämä ei ole toteutunut monissa maissa,
vaikka niiden liittymisestä EU:hun on kulunut jo vuosia, ja myös valmiuksien 
kehittämistoimet kuluttajien liikkumista varten ovat välttämättömiä näissä maissa.


