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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

mahdollisuutta käyttää tavanomaista maksutiliä koskevista suosituksista komissiolle 
(20XX/XXXX(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan,

– ottaa huomioon komission 13. huhtikuuta 2011 neuvostolle, Euroopan parlamentille, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle antaman tiedonannon 
”Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja 
luottamuksen lisäämiseksi ”Yhdessä uuteen kasvuun”, COM(2011)0206 lopullinen, 

– ottaa huomioon 9. toukokuuta 2010 julkaistun Mario Montin raportin komissiolle uudesta 
sisämarkkinastrategiasta,

– ottaa huomioon kuluttajille ja kansalaisille tarkoitettujen yhtenäismarkkinoiden 
toteuttamisesta 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman1,

– ottaa huomioon sisämarkkinoista eurooppalaisia varten 6. huhtikuuta 2011 antamansa 
päätöslauselman2,

– ottaa huomioon yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tulevaisuudesta 5. heinäkuuta 2011 
antamansa päätöslauselman3,

– ottaa huomioon uudesta kuluttajapoliittisesta strategiasta 15. marraskuuta 2011 antamansa 
päätöslauselman4, 

– 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/EU5,

– ottaa huomioon 27. lokakuuta 2010 päivätyn komission työohjelman vuodelle 2011 
(COM(2010)0623), 

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2011 päivätyn komission työohjelman vuodelle 2012 
(COM(2011)0777), 

                                               
1 EUVL C 161 E, 31.5.2011, s. 84.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0145.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0319.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0491.
5 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64.
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– ottaa huomioon komission 29. marraskuuta 2011 esittämän ehdotuksen kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 
2009/22/EY muuttamisesta (COM(2011)0793),

– ottaa huomioon komission 18. heinäkuuta 2011 antaman suosituksen mahdollisuudesta 
käyttää tavanomaista maksutiliä1,

– ottaa huomioon komission 18. heinäkuuta 2011 antaman, mahdollisuutta käyttää 
tavanomaista maksutiliä koskevan suosituksen vaikutusten arvioinnin (SEK(2011)0906, 
SEK(2011)0907),

– ottaa huomioon maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 97/7/EY, 2002/65/EY, 
2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta ja direktiivin 97/5/EY kumoamisesta 
13 päivänä marraskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2007/64/EY2,

– ottaa huomioon komission 16. joulukuuta 2010 esittämän ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia 
koskevien teknisten vaatimusten vahvistamisesta ja asetuksen (EY) N:o 924/2009 
muuttamisesta (COM(2010)0775),

– ottaa huomioon sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, 
harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta, direktiivien 2005/60/EY ja 
2006/48/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2000/46/EY kumoamisesta 16 päivänä 
syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/110/EY3,

– ottaa huomioon rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä 
terrorismin rahoitukseen 26. lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2005/60/EY4,

– ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen 
vapaasta liikkuvuudesta 24. lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY5,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 15. marraskuuta 2011 toimeksi antaman 
tutkimuksen ”Basic Banking Services“, 

– ottaa huomioon Triin Saagin (Viro) 17. helmikuuta 2012 esittämän vetoomuksen 
963/2011 vaikeuksista sulkea pankkitili unionissa, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 42 artiklan ja 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A7-0000/2012),

                                               
1 EUVL L 190, 21.7.2011, s. 87.
2 EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1.
3 EUVL L 267 ,10.10.2009, s. 7.
4 EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.
5 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
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A. katsoo, että kuluttajille koko Euroopan unionissa on taattava oikeus mahdollisuuteen 
käyttää maksupalveluja ja että heidän on hyödyttävä joka mielessä sisämarkkinoista; 

B. katsoo, että tämä oikeus on oltava jokaisella laillisesti unionin alueella asuvalla henkilöllä 
ja että henkilöiden liikkumisvapaus on ensiarvoisen tärkeää, erityisesti opiskelijoille, 
työntekijöille, lähetetyille työntekijöille ja kausityöntekijöille eli kaikille henkilöille, jotka 
toimensa takia liikkuvat rajojen yli, mutta myös henkilöille, joilla on pienet tulot tai jotka 
ovat henkilökohtaisessa konkurssissa;

C. katsoo, että tämän oikeuden on koskettava myös henkilöitä, jotka haluavat avata 
pankkitilin jossakin jäsenvaltiossa, ilman että heidän on pakko sulkea jo olemassa oleva 
pankkitili toisessa jäsenvaltiossa;

D. katsoo, että maksupalveluntarjoajat soveltavat maksutilien avaamiseen 
kelpoisuusperusteita, jotka ovat rajoittavampia kuin lainsäädännössä edellytetään, ja että 
ne estävät työntekijöitä käyttämästä täysimittaisesti liikkumisvapauttaan unionissa; 

E. katsoo, että on otettava huomioon se, että unionin alueella noudatetaan useita erilaisia 
pankkikäytäntöjä;

F. katsoo, että komissio ilmoitti vuonna 2011 esittämässään työohjelmassa esittävänsä 
säädöksen mahdollisuudesta käyttää pankkitiliä ja esitti sen sijaan 18. heinäkuuta 2011 
ainoastaan suosituksen mahdollisuudesta käyttää tavanomaista maksutiliä; katsoo, että 
ainoastaan säädöksellä voidaan taata kansalaisille tarvittava oikeusvarmuus;

G. katsoo, että jos kuluttajilla ei ole mahdollisuutta käyttää maksutilejä, he eivät voi 
osallistua rahoituspalvelujen päämarkkinoiden toimintaan eivätkä saada käyttöönsä 
keskeisiä tavaroita ja palveluita, mikä heikentää sosiaalista ja taloudellista osallisuutta tai 
estää sen, mistä on usein haittaa juuri muita heikommassa asemassa olevalle väestön 
osalle;

H. katsoo, että on tarpeen vahvistaa koko unionissa periaatteet tavanomaisen maksutilin 
käytön mahdollisuudesta ja soveltaa niitä johdonmukaisesti ottaen huomioon sosiaalisen 
osallisuuden ja koheesion edistäminen; 

I. katsoo, että alhaisen tulotason, elämän ilman pankkitiliä sekä sosiaalisen ja taloudellisen 
syrjäytymisen välillä on kiistämättä selvä yhteys; 

J. katsoo, että opiskelijoilla, työntekijöillä sekä palveluntarjoajilla, jotka haluavat elää 
eurooppalaisessa liikkumisvapaudessa, on usein suuria vaikeuksia käyttää tätä vapautta; 

K. katsoo, että yhtenäisellä euromaksualueella (SEPA) on parhaillaan tarkoitus varmistaa, 
että yksi pankkitili riittää kaikkien kansallisten ja kansainvälisten maksutapahtumien 
hoitamiseen, mutta että tätä toimenpidettä ei ole vielä saatu päätökseen; katsoo, että tämä 
tilanne edellyttää ehdottomasti täydentäviin toimenpiteisiin ryhtymistä sen vaikutuksen 
vahvistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa;

L. katsoo, että kuluttajien, joilla ei ole pankkitiliä, on pakko käyttää käteistä, mikä merkitsee 
maksuvaihtoehtojen valikoiman pienenemistä ja syrjäytymistä sähköisestä 
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kaupankäynnistä ja on lisäksi kalliimpaa ja vaikutukseltaan sama kuin ”köyhyyslisän” 
periminen; katsoo, että tämä on tilanne erityisesti tiettyjen suojattomien 
yhteiskuntaryhmien, kuten asunnottomien, eläkeläisten ja maahanmuuttajien kohdalla;

M. katsoo, että elämä ilman asuinmaassa avattua pankkitiliä vähentää huomattavasti 
mahdollisuuksia saada pysyvä työpaikka, vuokrata asunto, maksaa veroja ja saada 
palkkaa; katsoo, että pankkitilin avaamisen estäminen tai epäedullisempien ehtojen 
tarjoaminen asuinpaikan perusteella on syrjintää, joka on usein tarpeetonta ja ristiriidassa 
kansalaisten ja työntekijöiden liikkumisvapauden kanssa;  

N. katsoo, että sekä kuluttajat että yritykset hyötyisivät, jos niille – Euroopan parlamentin 
toimeksi antaman tutkimuksen mukaan – 30 miljoonalle ihmiselle, joilla ei ole pankkitiliä, 
annettaisiin mahdollisuus käyttää tavanomaista maksutiliä ja siten vahvistettaisiin 
sisämarkkinoita ja kuluttajan oikeuksia;

1. pyytää komissiota esittämään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
114 artiklan nojalla liitteenä olevien yksityiskohtaisten suositusten mukaisesti ehdotuksen 
säädökseksi mahdollisuudesta käyttää tavanomaista maksutiliä;

2. vahvistaa, että suosituksissa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan 
toissijaisuusperiaatetta;

3. katsoo, että pyydetyn ehdotuksen taloudelliset vaikutukset voidaan kattaa asianmukaisilla 
määrärahoilla; 

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja sen liitteenä olevat 
yksityiskohtaiset suositukset komissiolle ja neuvostolle sekä Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE:
PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET 

SUOSITUKSET

Suositus N:o 1 (Määritelmät)

Kuluttajan oikeuksista annetun direktiivin 2011/83/EU mukaisesti kuluttaja on luonnollinen 
henkilö, joka toimii tarkoituksessa, joka ei liity hänen harjoittamaansa elinkeino-, liike-, 
käsityö- tai ammattitoimintaan. Tätä määritelmää muotoillessaan komission on 
täsmennettävä, että myös liikkuvat työntekijät ja opiskelijat ovat kuluttajia ja että heillä on 
siten oikeus mahdollisuuteen käyttää tavanomaista maksutiliä.

Tavanomainen maksutili on pankkitili, jonka avulla kuluttaja voi toteuttaa kaikki 
tavanomaiset, tilin katteen sallimat maksutapahtumat.

Oikeuden mahdollisuuteen käyttää tavanomaista maksutiliä on koskettava kaikkia kuluttajia, 
mikäli sen esteenä ei ole painavia syitä. Kyseessä on oikeus mahdollisuuteen käyttää 
tavanomaista maksutiliä eikä velvollisuus hankkia pankkitili. 

Suositus N:o 2 (Mahdollisuus käyttää tavanomaista maksutiliä)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että jokaisella unionin alueella laillisesti asuvalla 
kuluttajalla on oikeus avata unionin alueella toimivan maksupalveluntarjoajan tarjoama 
tavanomainen maksutili ja käyttää sitä. Sillä, onko kuluttajalla toisessa jäsenvaltiossa tili, 
jonka kautta hän voi käyttää suosituksessa N:o 3 lueteltuja maksupalveluja jäsenvaltion 
alueella, ei saisi olla merkitystä. Tätä oikeutta olisi sovellettava kuluttajan taloudellisesta 
tilanteesta riippumatta.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikki yksityisasiakkaita palvelevat pankit 
velvoitetaan tarjoamaan tavanomaisia maksutilejä, jotta estetään syrjintä ja epäreilu kilpailu 
pankkien välillä, mikäli jäsenvaltiossa ei ole käytössä asiaan liittyviä toimenpiteitä.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että maksupalveluntarjoajan hylätessä tavanomaisen 
maksutilin avaamista koskevan hakemuksen se ilmoittaa kuluttajalle välittömästi hylkäämisen 
syyt ja perustelut kirjallisina, yksiselitteisen selkeästi muotoiltuina ja maksutta ja kertoo 
hänelle muutoksenhakumahdollisuuksista. Tätä tiedonsaantioikeutta voidaan rajoittaa 
lainsäädäntötoimin, jos rajoittaminen on tarpeellista ja kohtuullista kansallisen turvallisuuden 
tai yleisen järjestyksen tavoitteiden turvaamisen kannalta.
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Suositus N:o 3 (Tavanomaisen maksutilin ominaispiirteet)

Tavanomaiseen maksutiliin olisi liityttävä kaikki maksutilin avaamisen, käyttämisen ja 
sulkemisen edellyttämät toiminnot, palvelut, jotka mahdollistavat rahan tallettamisen 
maksutilille, sekä suoraveloituksen ja tilisiirtojen toteuttaminen ja maksutapahtumien 
toteuttaminen maksukortilla, jota voidaan käyttää jokapäiväisiin toimintoihin. 

Mahdollisuus käyttää tavanomaista maksutiliä ei saisi edellyttää lisäpalveluiden ostamista.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tavanomainen maksutili tarjotaan maksutta tai 
kohtuuhintaan. 

Mahdollisuutta käyttää ennakkomaksukortteja tai muita, samaan tarkoitukseen käytettäviä 
maksuvaihtoehtoja, joita on jo käytössä joissakin jäsenvaltioissa, olisi tutkittava ja kehitettävä 
edelleen tavanomaista maksutiliä täydentävänä vaihtoehtona. 

Suurin osa tavanomaisista maksutileistä toimii nykyään ainoastaan internetissä, minkä vuoksi 
ne ovat ihanteellisia sähköistä kaupankäyntiä varten, mutta samalla osan väestöstä 
ulottumattomissa. Tämä koskee erityisesti henkilöitä, joilla ei ole käytettävissään 
internetyhteyttä, tai esimerkiksi vanhuksia. Nämä kuluttajat voivat joutua tämän vuoksi 
vahingolliseen tilanteeseen, minkä vuoksi on varmistettava, että suunniteltu tavanomainen 
maksutili on käyttäjäystävällinen, yksinkertainen ja turvallinen. 

Kuluttajalle ei saa aiheutua pankin vaihdosta tai pankkitilin sulkemisesta kohtuuttoman suuria 
hallintokuluja tai esteitä. 

Kuluttaja ei saa joutua maksamaan maksuja tai sakkoja siitä, että hän ylittää tilinsä hänestä 
aiheutumattomista syistä, kuten siksi, että tilin kate on riittämätön myöhästyneiden 
maksusuoritusten tai liian aikaisten maksujen (esimerkiksi toistuvien suoraveloitusten, jotka 
toteutetaan aina samana päivänä) takia. Jäsenvaltiot voivat mahdollisesti sallia pieniä 
tilinylityksiä koskevat järjestelyt, jotka kehitetään nimenomaan tällaisia tapauksia varten.

Jäsenvaltiot voivat muuten päättää vapaasti kohtuullisen tilinylitysoikeuden sallimisesta.

Joka tapauksessa kuluttajan henkilötiedot, hänen taloudellista tilannettaan koskevat tiedot 
mukaan luettuna, on suojattava asianmukaisesti, eikä niitä saa luovuttaa eteenpäin ilman 
hänen suostumustaan. Tämä pätee erityisesti silloin, kun kuluttajan pankkitilin avaamista 
koskeva hakemus on hylätty. 

Jäsenvaltioiden olisi käynnistettävä julkisia tiedotuskampanjoita tavanomaisten maksutilien 
olemassaolosta, menettelyistä, joita on noudatettava käytettäessä oikeutta tavanomaiseen 
maksutiliin, sekä menetelmistä, joilla voidaan käyttää tuomioistuimen ulkopuolisia valitus- ja 
muutoksenhakumekanismeja. Kuluttajien talouskasvatus on äärimmäisen tärkeää, vahvistaa 
heitä ja takaa heidän osallistumisensa sisämarkkinoille. 
Maksupalveluntarjoajat olisi velvoitettava antamaan kuluttajille tarvittavat tiedot tarjottavasta 
tavanomaisesta maksutilistä kirjallisina. 
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Maksupalvelujen ehdot ja niitä koskevat tiedot on muotoiltava avoimesti.

Suositus N:o 4 (Tuomioistuimen ulkopuolinen riitojenratkaisu)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että käytettävissä on asianmukaisia ja tehokkaita 
tuomioistuimen ulkopuolisia valitus- ja muutoksenhakumenettelyitä, ja että tarvittaessa tähän 
tarkoitukseen käytetään jo olemassa olevia elimiä.  

Suositus N:o 5 (Täytäntöönpano ja tarkistaminen)

Komissio toimittaa viimeistään kahden vuoden kuluttua lainsäädännön voimaantulosta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle laajan kertomuksen lainsäädännön soveltamisesta ja 
täytäntöönpanosta. Kertomuksessa tarkastellaan kysymystä lisätoimenpiteiden 
tarpeellisuudesta, ja se sisältää tarvittaessa ehdotuksia lainsäädännön mukauttamisesta tai 
tarkistamisesta.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että maksupalveluntarjoajat toimittavat kansallisille 
viranomaisille säännöllisesti luotettavat tiedot avattujen tavanomaisten maksutilien 
lukumäärästä, hylättyjen tavanomaista maksutiliä koskevien hakemusten lukumäärästä 
hylkäämissyineen, irtisanottujen tavanomaisten maksutilien lukumäärästä sekä tavanomaisiin 
maksutileihin liittyvistä palvelumaksuista.  

Komissio tarkistaa saamansa tiedot ja tekee päätelmiä tämän välineen tehokkuudesta sekä 
ilman pankkitiliä olevan väestön että liikkuvien työntekijöiden kannalta. Tarvittaessa 
komissio laatii tätä koskevia ehdotuksia unionin oikeuden kehittämiseksi tällä alalla.
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PERUSTELUT

Monet ihmiset eivät enää juurikaan voi kuvitella elämää ilman pankkitiliä. Pankkitiliä 
pidetään nykyään edellytyksenä osallistumiselle yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen elämään. 
Ilman mahdollisuutta käyttää pankkipalveluita arki on vaikeaa ja kallista. Palkanmaksusta ja 
sähkö-, kaasu- tai vesilaskujen maksamisesta tulee haasteellista.

Tuoreen tutkimuksen mukaan 30 miljoonalla yli 18-vuotiaalla Euroopan unionissa ei ole 
mahdollisuutta käyttää pankkitiliä. Tähän on monenlaisia syitä. Kaikissa Euroopan maissa ei 
ole kattavaa mahdollisuutta käyttää pankkikonttoreita, minkä vuoksi kansalaisilla ei ole 
lainkaan mahdollisuutta nauttia rahoituspalvelujen eduista pankkitilin avulla. Myös 
ylivelkaantuminen voi olla pankeille syynä kieltäytyä avaamasta kuluttajille pankkitiliä. 
Erityisesti opiskelijoiden, lähetettyjen työntekijöiden, kausityöntekijöiden ja kaikkien 
henkilöiden, jotka toimensa takia joutuvat liikkumaan, oikeuksia rajoitetaan, jos he eivät voi 
osoittaa asuinpaikkaa eivätkä siten voi avata pankkitiliä, sillä tämä on ehtona monissa 
Euroopan valtioissa. Miksei Erasmus-opiskelijalle voitaisi sallia pankkitilin avaamista, vain 
siksi, ettei hän vielä voi osoittaa asuinpaikkaa? Miksi asunnottoman pitäisi elää pelossa joutua 
yöllä ryöstetyksi, vain siksi, ettei hänelle anneta mahdollisuutta käyttää tiliä?

Sekä Mario Monti komission puheenjohtajalle Barrosolle vuonna 2010 antamassaan 
raportissa uudesta sisämarkkinastrategiasta että Euroopan komissio vuonna 2011 
esittämässään sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa totesivat, että mahdollisuus käyttää 
tavanomaista maksutiliä on tärkeä edellytys eurooppalaisten sisämarkkinoiden 
asianmukaiselle toiminnalle. Kuluttajien on voitava saada osansa verkkomarkkinoiden eduista 
ja hyötyä edullisista palveluista ja hinnanalennuksista. Heitä ei saa kuormittaa käteiskaupasta 
perittävillä suurilla maksuilla. Tavanomaisen maksutilin saatavuus on ratkaiseva askel kohti 
kansalaisten sosiaalista ja taloudellista osallisuutta ja oikeudenmukaisempaa eurooppalaista 
yhteiskuntaa, mikä hyödyttää sekä kansalaisia että yrityksiä ja voi vahvistaa sisämarkkinoiden 
kasvumahdollisuuksia. Siksi on valitettavaa, että toisin kuin Euroopan komission 
työohjelmassa vuodelle 2011 alun perin ilmoitettiin, Euroopan parlamentti ei saanut 
odottamaansa säädösluonnosta vaan Euroopan komissio tyytyi antamaan jäsenvaltioille 
suosituksen.

Tällä hetkellä unionin jäsenvaltioiden maksupalveluntarjoajat eivät välttämättä tarjoa 
tavanomaisia maksupalveluja eivätkä unionin kaikki jäsenvaltiot takaa niitä. Ainoastaan 
kuudessa unionin jäsenvaltiossa (Alankomaissa, Belgiassa, Ranskassa, Ruotsissa, Suomessa 
ja Tanskassa) oikeus tavanomaisen maksutilin käyttöön on taattu lainsäädännössä. Kuudessa 
muussa valtiossa (Irlannissa, Isossa-Britanniassa, Italiassa, Luxemburgissa, Saksassa ja 
Sloveniassa) on käytössä pankkien vapaaehtoisia sitoumuksia. Lopuissa 15 jäsenvaltiossa 
asiaa ei ole säädelty mitenkään. Siksi on ehdottoman välttämätöntä, että jokaisella unionin 
alueella laillisesti asuvalla kuluttajalla on oikeus avata maksupalveluntarjoajan tarjoama 
tavanomainen maksutili ja käyttää sitä. Tätä oikeutta on sovellettava kuluttajan taloudellisesta 
tilanteesta riippumatta, eikä sitä saa sekoittaa velvoitteeseen hankkia pankkitili.

Koko unionissa on vahvistettava periaatteet tavanomaisen maksutilin, johon liittyy 
tilisiirtopalvelut mutta ei välttämättä tarvitse tilinylitysoikeutta, käytön mahdollisuudesta ja 
sovellettava niitä johdonmukaisesti ottaen huomioon sosiaalisen osallisuuden ja koheesion 
edistäminen. Kuluttajien yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu, erityisen huomion 
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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. Samalla 
on otettava huomioon se, että unionin alueella noudatetaan useita erilaisia pankkikäytäntöjä.

Suurin osa tavanomaisista maksutileistä toimii nykyään ainoastaan internetissä, minkä vuoksi 
ne ovat ihanteellisia sähköistä kaupankäyntiä varten, mutta samalla osan väestöstä 
ulottumattomissa. Tämä koskee erityisesti henkilöitä, joilla ei ole käytettävissään 
internetyhteyttä. Uusien tiliin sidottujen maksupalvelujen kehittyessä eurooppalaisella 
maksualueella kuilu tilittömien ja tilinomistajien välillä syvenee entisestään. Tilittömät 
kuluttajat voivat joutua 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 ja matkapuhelimen tai mahdollisten muiden viestintävälineiden avulla että 
tavallisissa pankkikonttoreissa.

Kuluttajille on tarjottava myös käytettävissä olevia, edullisia, riippumattomia, 
oikeudenmukaisia, vastuullisia, käyttökelpoisia ja tehokkaita vaihtoehtoisia riidanratkaisu- ja 
muutoksenhakumenetelmiä. 

Mietinnöstä selviää, että koska mahdollisuuden käyttää pankkitiliä rajoittamiselle ja 
estämiselle on monenlaisia syitä, on löydettävä nopeasti ratkaisu kaikissa unionin 
jäsenvaltioissa, jotta kuluttajille voidaan antaa yleinen oikeus pankkitiliin. Pelkkä Euroopan 
komission unionin jäsenvaltioille antama suositus ei missään tapauksessa riitä näiden 
välttämättömien muutosten käynnistämiseen. Esittelijä suosittelee siksi, että säädetään 
unionin tasolla oikeudesta mahdollisuuteen käyttää tavanomaista maksutiliä, ja pyytää 
Euroopan komissiota viipymättä esittämään asiaa koskevan säädösluonnoksen. Esittelijä 
katsoo, että koska rahoituspalveluntarjoajien rakenteet ovat hyvin moninaisia, jäsenvaltioiden 
olisi voitava itse päättää siitä, miten tämä mahdollisuus käyttää tavanomaista maksutiliä 
sisällytetään jäsenvaltioiden lainsäädäntöön.


