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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan kuluttajapolitiikan uusista tavoitteista
(2012/2133(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jossa käsitellyt perusoikeudet on 
liitetty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 6 artiklaan,

– 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 SEU-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-sopimuksen 9 artiklan, jossa säädetään, 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-sopimuksen 11 artiklan, jossa määrätään, että "ympäristönsuojelua 
koskevat vaatimukset on sisällytettävä unionin politiikan ja toiminnan määrittelyyn ja 
toteuttamiseen, erityisesti kestävän kehityksen edistämiseksi",

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

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

– 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/EY1,

– 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 

                                               
1 EYVL L 270, 7.10.1998, s. 48.
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yhteistyöstä") soveltamista koskevan mietinnön (COM(2009)0336)1,

– 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)2,

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

– 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/EY4,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 11. joulukuuta 2007 antaman 
direktiivin 2007/65/EY televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 
89/552/ETY muuttamisesta5,

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle "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 tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja 
markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista 9. heinäkuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008, jolla pyritään vahvistamaan 
yhteiset puitteet akkreditointia ja valvontaa koskevia sääntöjä varten7,

– ottaa huomioon lelujen turvallisuudesta 18. kesäkuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY (leluturvallisuusdirektiivi)8,

– ottaa huomioon yhtenäismarkkinoiden toiminnan parannustoimista 29. kesäkuuta 2009 
annetun komission suosituksen ja sisämarkkinoihin vaikuttavien direktiivien saattamisesta 

                                               
1 EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1.
2 EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.
3 EUVL L 404, 30.12.2006, s. 39.
4 EUVL L 378, 27.12.2006, s. 72.
5 EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27.
6 EUVL C 180 E, 17.7.2008, s. 26.
7 EUVL L 218, 13.08.2008, s. 30.
8 EUVL L 170, 30.06.2009, s. 1.
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osaksi kansallista lainsäädäntöä 12. heinäkuuta 2004 annetun komission suosituksen1,

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

– ottaa huomioon yhdenmukaisesta menetelmästä kuluttajavalitusten luokittelua ja 
ilmoittamista varten 7. heinäkuuta 2009 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle (COM(2009)0346) ja asiaa koskevan komission suositusluonnoksen 
(SEC(2009)0949),

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

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman kuluttajien suojelusta2,

– 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)3 (kodifioitu toisinto),

– ottaa huomioon professori Mario Montin komission puheenjohtajalle 9. toukokuuta 2010 
antaman selonteon uudesta sisämarkkinastrategiasta "A New Strategy For The Single 
Market",

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman kuluttajille ja 
kansalaisille tarkoitettujen yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta4,

– ottaa huomioon 21. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden 
täydentämisestä sähköistä kaupankäyntiä ajatellen5,

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman rahoitus-, talous- ja 
sosiaalikriisistä: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi (välimietintö)6,

– ottaa huomioon 22. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Markkinat kuluttajan 
kannalta toimiviksi – neljäs kuluttajamarkkinoiden tulostaulu" (SEC(2010)1257),

– ottaa huomioon 27. lokakuuta 2010 annetun katsauksen Euroopan unionin kansalaisuuteen 
vuonna 2010: Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen (COM(2010)0603),

                                               
1 EUVL L 98, 16.04.2005, s. 47.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0046.
3 EUVL L 263, 6.10.2010, s. 15.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0186.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0320.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0376.
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– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon kuluttajien 
sopeutumisesta sisämarkkinoihin "Consumers at home in the single market", viides 
kuluttajamarkkinoiden tulostaulu (SEC(2010)0299),

– ottaa huomioon Euroopan kuluttajakeskusten verkoston "Verkosto 2010 – Euroopan 
unionin julkaisutoimiston vuosikertomus", 2011,

– ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2011 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajan oikeuksista1,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman kaupan ja jakelun alan 
tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden lisäämisestä2,

– ottaa huomioon lokakuussa 2011 annetun komission tiedonannon aiheesta "Markkinat 
kuluttajan kannalta toimiviksi – kuudes kuluttajamarkkinoiden tulostaulu" 
(SEC(2011)1271),

– ottaa huomioon 19. lokakuuta 2011 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä (COM(2011)0665),

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman vammaisten 
liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä Euroopan vammaisstrategiasta 2010–20203,

– ottaa huomioon elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 25. lokakuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/20114,

– ottaa huomioon 9. marraskuuta 2011 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi kuluttajaohjelmasta vuosiksi 2014–2020 (COM(2011)0707) ja 
siihen liittyvät asiakirjat (SEC(2011)1320 ja SEC(2011)1321),

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman uudesta 
kuluttajapoliittisesta strategiasta5,

– ottaa huomioon 11. tammikuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Yhtenäinen kehys 
luottamuksen rakentamiseksi digitaalisilla sisämarkkinoilla sähköistä kaupankäyntiä ja 
verkkopalveluja varten" (COM(2011)0942),

– ottaa huomioon 25. tammikuuta 2012 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen 
vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus) (COM(2012)0011),

– ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2012 annetun komission tiedonannon aiheesta "Sähköisiä 
hankintoja koskeva strategia" (COM(2012)0179),

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0293.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0307.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0453.
4 EUVL L 247, 13.9.2012, s. 17.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0491.
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– ottaa huomioon 2. toukokuuta 2012 annetun komission tiedonannon aiheesta 
"Eurooppalainen strategia internetin parantamiseksi lasten näkökulmasta" 
(COM(2012)0196),

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman strategiasta 
haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksien vahvistamisesta1,

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman kuluttajamarkkinoiden 
tulostaulusta2,

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle aiheesta "Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelma – edistetään 
luottamusta ja kasvua" (COM(2012)0225),

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
aiheesta "Tiedonanto kuluttajapolitiikasta" (heinäkuu 2010–joulukuu 2011) 
(SWD(2012)0132), joka liittyy tiedonantoon aiheesta "Euroopan kuluttaja-asioiden 
toimintaohjelma – edistetään luottamusta ja kasvua" (COM(2012)0225),

– ottaa huomioon 29. toukokuuta 2012 annetun komission tiedonannon aiheesta "kuluttajien 
kannalta parhaat tilanteet Euroopassa" (seitsemäs kuluttajamarkkinoiden tulostaulu)" 
(SWD(2012)0165),

– ottaa huomioon 4. kesäkuuta 2012 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä 
luottamuspalveluista sisämarkkinoilla (COM(2012)0238),

– ottaa huomioon 19. heinäkuuta 2012 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
aiheesta "Kuluttajien voimaannuttamiseen liittyvät tietoisuutta lisäävät näkökohdat 
2012-2014" (SWD(2012)0235 lopullinen),

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle aiheesta "Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti Yhdessä uuteen 
kasvuun" (COM(2012)0573),

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon komission tiedonannosta 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle aiheesta "Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelma – edistetään 
luottamusta ja kasvua" (COM(2012)0225),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

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

A. ottaa huomioon, että kuluttajien oikeuksien ja kuluttajansuojan edistäminen ovat EU:n 
                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0209.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0211.
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perusarvoja;

B. ottaa huomioon kuluttajien tärkeän tehtävän talouskasvun edistäjinä;

C. ottaa huomioon, että tavoitteena on saavuttaa kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien ja 
kuluttajansuojan korkea taso;

D. ottaa huomioon, että on kannattavaa parantaa kuluttajien luottamusta ja turvallisuutta 
markkinoilla sekä lisätä kuluttajien tietoisuutta omista oikeuksistaan kiinnittämällä 
erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin kuluttajiin; 

E. ottaa huomioon, että sähköinen kaupankäynti hyödyttää erityisesti vammaisia ja 
maaseudulla tai syrjäisillä alueilla asuvia kuluttajia;

F. ottaa huomioon, että digitaalisten sisämarkkinoiden pirstoutuminen vaarantaa kuluttajien 
oikeudet yhteisesti sovellettavien sääntöjen puuttumisen vuoksi ja että suurinta osaa 
verkkosivustoista ei ole suunniteltu rajatylittäviä ostoksia ja kaupantekoa varten, minkä 
vuoksi tarvitaan lainsäädäntöaloite, jossa säädetään laaja oikeussuojakeinoja koskeva 
suunnitelma, jossa otetaan huomioon vaihtoehtoisen riidanratkaisun (ADR), 
verkkovälitteisen vaihtoehtoisen riidanratkaisun (ODR) ja kollektiivisten 
oikeussuojakeinojen kaltaiset mekanismit;

G. ottaa huomioon, että kuluttajien tyytymättömyys rahoituspalveluihin johtuu kuluttajien 
saaman neuvonnan huonosta tasosta ja kuluttajien puutteellisesta tietämyksestä omista 
oikeuksistaan; katsoo, että tarvitaan yrityksistä riippumattomia välimiehiä ja 
rahoituslaitosten osalta keskuspankkien (kansallisten keskuspankkien / Euroopan 
keskuspankin) tarkastajia, jotka toimivat välimiehinä;

H. katsoo, että kuluttajat kärsivät vakavasti nykyisestä talouskriisistä ja että sisämarkkinat 
heikentyvät kansalaisten työ- ja palkkaolosuhteiden huonontumisen seurauksena ja että 
nämä oikeudet on asetettava markkinoiden vapauttamisen edelle;

I. katsoo, että sisämarkkinoiden on tarjottava laadukkaita tuotteita ja palveluja 
kilpailukykyisin hinnoin ja edistettävä kestävää kehitystä tukevaa kestävää kulutusta;

J. katsoo, että syrjäisimmillä alueilla ja harvaanasutuilla ja vuoristo- ja saaristoalueilla on 
ryhdyttävä joustaviin toimenpiteisiin kuluttajansuojan vahvistamiseksi;

K. katsoo, että kuluttajajärjestöjen asemaa on vahvistettava kaikissa ympäristöissä ryhtymällä 
tarvittaviin oikeudellisiin ja taloudellisiin toimenpiteisiin;

1. vaatii, että kuluttajille on annettava mahdollisuus harjoittaa oikeuksiaan yksinkertaisella ja 
tehokkaalla tavalla elintarvikkeiden, terveyden, energian, rahoituspalvelujen, digitaalisten 
palvelujen sekä lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden kaltaisten perustarpeiden osalta;

2. vaatii, että kuluttajille on annettava mahdollisuus hyötyä tieteen ja teknologian 
kehittymisestä turvallisella tavalla ja saada tietoja, puolueetonta neuvontaa ja tarvittavat 
välineet oikeudenmukaisia ja tehokkaita oikeussuojakeinoja varten;

3. korostaa, että EU:n politiikkojen on edistettävä kuluttajajärjestöjen yhteistyötä julkisten 
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laitosten kanssa kaikissa ympäristöissä sekä tarjottava tarvittavat taloudelliset varat; 
kehottaa perustamaan eurooppalaisten järjestöjen rekisterin, jonka avulla on mahdollista 
perustaa eurooppalaisia järjestöjä;

4. korostaa, että kuluttajavalistus vähentää vaarallisiin tuotteisiin, keinotteluun perustuviin 
rahoituspalveluihin ja harhaanjohtaviin mainoksiin liittyviä kuluttajiin kohdistuvia riskejä 
ja että tällaisen kuluttajavalistuksen olisi oltava luonteeltaan jatkuvaa ja että se olisi 
aloitettava jo koulussa;

5. pyytää Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin oikeudellisiin ja 
materiaalisiin toimenpiteisiin kuluttaja-asioiden toimintaohjelman tehokkaan soveltamisen 
varmistamiseksi ja arvioimaan systemaattisesti toimintaohjelman vaikutusta;

6. pyytää komissiota säätämään ajantasaisia ja yhdenmukaistettuja normeja, joilla 
parannetaan tuoteturvallisuutta ja määrätään kolmansista maista peräisin olevien 
tuotteiden valvonnasta;

7. korostaa, että kuluttajan luottamus on välttämätöntä sekä kansallista että rajatylittävää 
sähköistä kaupankäyntiä varten; toteaa, että internetissä tapahtuvassa kaupankäynnissä on 
taattava, että tuotteet ovat laadukkaita, kaupankäyntiin ei liity rikollisia tai vilpillisiä 
käytäntöjä ja että kuluttajien tietosuojaa kunnioitetaan;

8. korostaa, että markkinatietojen on oltava luotettavia, selkeitä ja vertailukelpoisia; 
korostaa, että on tarpeen hyväksyä sitovat kaupalliset takeet, joiden avulla taataan 
lainkäyttö siinä tapauksessa, että välittäjät osoittautuvat maksukyvyttömiksi; korostaa, että 
vilpillisiä kaupallisia käytäntöjä ja kohtuuttomia sopimuslausekkeita sekä Libor- ja/tai 
Euribor-markkinoilla tapahtuneiden kaltaisia suurimittaisia markkinoiden manipulointeja 
on torjuttava; katsoo, että on tarpeen suojella jonkin rahoitustuotteen "loukkuun" jääneitä 
ja sellaisista asuntolainoista kärsiviä kuluttajia, joiden vuoksi kuluttajat ovat itsestään 
riippumattomista syistä vaarassa joutua häädetyksi asunnoistaan;

9. vaatii, että nanoteknologian ja geenimuunneltujen organismien avulla valmistettujen 
kulutustuotteiden markkinoilla on sovellettava varovaisuusperiaatetta;

10. painottaa, että lasten ja vanhusten kaltaisten haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajaryhmien oikeuksien suojelua on parannettava erityisesti liikenteeseen liittyvien 
oikeuksien osalta;

11. korostaa, että nykyinen talous- ja rahoituskriisi heikentää kuluttajien asemaa markkinoilla 
ja tekee heistä entistä haavoittuvaisempia; katsoo, että työhön liittyvät epävarmuudet, 
työttömien määrä ja ostovoiman heikkeneminen lisäävät kunkin maan sisäistä ja maiden 
välistä epätasa-arvoa, millä on kielteisiä vaikutuksia kulutusprofiileihin; katsoo, että 
oikeutta saada tavanomainen maksutili ja keskivertokuluttajan kannalta monimutkaisten ja 
riskialttiiden rahoitustuotteiden kieltämistä on edistettävä;

12. painottaa, että EU:n, kansallisten ja paikallisten viranomaisten on tehtävä tiivistä 
yhteistyötä kuluttajajärjestöjen kanssa eri osapuolten välisten kuulemismekanismien 
luomista ja kuluttaja-asioiden toimintaohjelmassa säädettyjen toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa varten;
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13. korostaa, että yrityskeskittymien lisääntyminen kasvavalla vauhdilla vaikuttaa sekä 
tavaroiden ja palvelujen tuotantoon että markkinoille saattamiseen; katsoo, että kuluttajilla 
olisi oltava vähintään 20 prosentin edustus kaikkien ja myös rahoitusalan suurten yritysten 
hallituksissa ja että nämä edustajat olisi valittava demokraattisesti;

14. pyytää komissiota tekemään yhteisön nopeasta tietojenvaihtojärjestelmästä (RAPEX) 
avoimemman ja tehokkaamman; kehottaa luomaan Euroopan kuluttajakeskusten 
verkostoja ja kuluttajansuojaa koskevia yhteistyöverkostoja;

15. painottaa, että vaihtoehtoisen riidanratkaisun (ADR), kollektiivisten riita-asioiden 
ratkaisun ja verkkovälitteisen riidanratkaisun kaltaisten oikeussuojakeinojen on oltava 
nopeita, helposti saatavilla olevia ja tehokkaita; katsoo, että vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
avulla käsiteltävät riidat on ratkaistava viimeistään 90 päivän kuluessa; katsoo, että 
työttömien kuluttajien on saatava tulojensa perusteella tuomioistuimissa joko 
henkilökohtaisesti tai kuluttajajärjestön välityksellä tarjottavaa ilmaista oikeusapua;

16. korostaa, että vastuullista ja kestävää kulutusta on edistettävä Eurooppa 2020 -strategiassa 
määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti; katsoo lisäksi, että kuluttajien täydellistä pääsyä 
markkinoille on edistettävä sosiaalisen ja solidaarisen Euroopan näkökulmasta; 

17. painottaa, että kuluttaja-asioiden toimintaohjelma on sisällytettävä seuraavaan vuosia 
2014–2020 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen ja että toimintaohjelmalle on 
osoitettava asianmukainen rahoitus; 

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

Komissio julkaisi 22. toukokuuta 2012 luonnoksen aiheesta "Euroopan kuluttaja-asioiden 
toimintaohjelma" vuosia 2007–2013 koskevan EU:n kuluttajapoliittisen strategian 
(COM(2007)0099 lopullinen) seurantana. Toimintaohjelmaan sisältyy joukko kuluttajia 
koskevia aloitteita vuosiksi 2014–2020. Suhtaudun tähän kunnianhimoiseen lähestymistapaan 
myönteisesti ja pyydän komissiota valmistelemaan myös eurooppalaisia kuluttajia koskevan 
vihreän kirjan, joka olisi hyödyllinen kuluttajien oikeuksia puolustaville järjestöille, 
kansalaisille ja kansallisille parlamenteille ja hallituksille.

Elintarvikkeiden, terveyden, energian ja rahoitus- ja digitaalituotteiden turvallisuuden 
takaamisen on oltava etusijalla Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelmassa. Tämä 
toimintaohjelma sijoittuu lisäksi digitaalisten sisämarkkinoiden viimeiseen vaiheeseen, mikä 
edellyttää kuluttajansuojan, oikeusturvan, kuluttajien oikeuksien takaamisen ja tehokkaiden ja 
luotettavien tavaroiden ja palvelujen kuljettamiseen liittyvien toimituspalvelujen 
varmistamista. Tarvitsemme kuluttaja-asioiden toimintaohjelman, jonka avulla vähennetään 
kuluttajien välistä epätasa-arvoa Euroopassa ja edistetään vähähiilistä taloutta.

Eurooppalaiset kuluttajat kohtaavat maailmanlaajuisella tasolla markkinoiden 
globalisoitumisen, talouden sääntelyn purkamisen, talouden digitalisoitumisen ja väestön 
vanhenemisen kaltaisia uusia haasteita. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että oikeussuojakeinojen 
ja kuluttajajärjestöjen tuen merkitys kasvaa. Lisäksi nykyisen talouskriisin vuoksi kuluttajien 
on tehtävä päätöksiä entistä monimutkaisemmista asioista. Näin ollen voidaan vaatia, että 
kuluttajilla on oltava käytettävissään tehokkaita, avoimia, luotettavia ja vertailukelpoisia 
tietoja.

Tappioista seuranneiden tai julkisen pääoman investointeja edellyttäneiden rahoituslaitosten 
välisten fuusioiden ei pitäisi olla peruuttamattomia. Näissä tapauksissa on selvitettävä, mitä 
toimia tarvitaan rahoitusvakauden, avoimuuden ja kuluttajien luottamuksen saavuttamiseksi.

Euroopan kuluttaja-asioita koskevassa toimintaohjelmassa annetaan konkreettinen merkitys 
Euroopan unionin perussopimuksessa olevalle periaatteelle, jonka mukaan kuluttajien etu on 
otettava huomioon kaikissa asiaankuuluvissa EU:n politiikoissa.

Fyysisen, henkisen tai ikään liittyvän tilanteensa vuoksi erityisen haavoittuvassa asemassa 
olevat tai sosiaalisen tai taloudellisen tilanteensa vuoksi haavoittuvaiseen asemaan joutuvat 
henkilöryhmät tarvitsevat erityissuojelua, jonka avulla heille taataan peruspalvelujen ja 
tarvittavien taloudellisten varojen saanti. 

Kuluttajamarkkinoiden tulostaulut ja kuluttajien voimaannuttamista koskeva 
toimintaohjelma

Komission äskettäin suorittamissa tutkimuksissa osoitetaan, että kuluttajilta edellytetään 
jatkuvasti enemmän kykyä tehdä markkinoihin liittyviä päätöksiä. Siksi on tarpeen edistää 
kuluttajien voimaannuttamista, tietoisuutta omista oikeuksistaan, selkeitä ja avoimia tietoja, 
kuluttajajärjestöjä ja yksinkertaisesti ja helposti saatavilla olevia oikeussuojakeinoja.
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Euroopan komission 11. maaliskuuta 2011 julkaisemassa viidennessä kuluttajamarkkinoiden 
tulostaulussa osoitetaan, että kansallisen ja rajatylittävän sähköisen kaupan välinen kuilu on 
kasvanut, köyhyys on lisääntynyt, perustavaroiden ja -palvelujen saantiin liittyvät vaikeudet 
ovat kasvaneet ja kuluttajien elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät huolenaiheet ovat 
lisääntyneet valtavasti.

Euroopan komission 11. huhtikuuta 2011 julkaiseman kuluttajien voimaannuttamista 
koskevan paketin mukaan kuluttajat eivät ole tietoisia oikeuksistaan, ja paketissa 
vahvistetaan, että kuluttajille kohdennettavaa tiedotusta ja koulutusta on lisättävä. 
Julkisviranomaisten sekä kuluttajajärjestöjen aktiivinen rooli on erittäin tärkeässä asemassa, 
minkä vuoksi niiden rahoitus on varmistettava. 

Kuluttajien etu on otettava huomioon kaikessa laajuudessaan, ja kuluttajajärjestöjä ja niiden 
kykyä vaikuttaa unioniin ja sen jäsenvaltioihin on edistettävä. Siksi olisi kannattavaa perustaa 
eurooppalainen järjestörekisteri, jonka avulla voitaisiin perustaa eurooppalaisia järjestöjä. 

Sosiaalinen sekä ympäristön kestävyys

Kuluttajien olosuhteet vaihtelevat paljon eri osissa Euroopan unionia. Euroopan unionin 
499 miljoonan asukkaan joukossa on noin 80 miljoonaa asukasta (joista 19 miljoonaa on 
lapsia), joilla ei ole mahdollisuutta saada peruspalveluja kuten vuokra-asuntoa tai 
ihmisarvoisia terveys- ja koulutuspalveluja. Lisäksi elintarvikkeiden ja sosiaalipalvelujen 
saantiin liittyvä epätasa-arvoisuus on kasvussa. Tässä epätasa-arvoisessa tilanteessa kuluttajiin 
on sovellettava Euroopan sosiaaliseen malliin kuuluvaa solidaarisuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa.

Kuluttaja-asioiden toimintaohjelmassa on käsiteltävä myös sitä, miten yksityinen kulutus voi 
auttaa edistämään vähähiilistä taloutta. Hiilidioksidipäästöjen nopean kasvun syynä EU:ssa on 
liikenne ja energia. Siksi on edistettävä paikallisempaa kulutusta EU:n liikenteen aiheuttamien 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, kierrätyksen ja käytettyjen tavaroiden kulutuksen 
edistämiseksi ja entistä energiatehokkaampien tuotteiden tarjoamiseksi kuluttajille.

On otettava huomioon, että myös julkisilla hankinnoilla on erittäin tärkeä tehtävä kestävän 
kulutuksen edistämisessä. Tämän vuoksi ympäristönsuojelun korkean tason ja myös työhön 
liittyvien oikeuksien ja työehtosopimusten varmistaminen olisi säädettävä pakolliseksi 
julkisissa hankinnoissa.

On harkittava mahdollisuutta ottaa käyttöön rahoitusvalvonta, jonka puitteissa voidaan 
käynnistää tutkinta ja määrätä seuraamuksia lainsäädäntöä rikkoville toimijoille joko 
valvojien omasta aloitteesta tai yksittäisten kuluttajien tai kuluttajaryhmien esittämien 
valitusten perusteella. Jos asiakkaan rahoituslaitos on maksukyvytön, mutta asiakkaalla on 
rahaa "kiinni" jossakin laitoksen rahoitustuotteessa, valvojat ryhtyvät toimiin sellaista laitosta 
vastaan, joka ei tarjoa kuluttajalle kohtuullista ratkaisua.

Tavallista asuntoa koskevissa asuntolainasopimuksissa olisi otettava huomioon, että 
työttömyyden kaltaisista, kuluttajasta itsestään aiheutumattomista syistä johtuvissa tilanteissa, 
joissa maksuja on jäänyt suorittamatta, häätöä tai kiinteistön ulosmittausta ei suoriteta, vaan 
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sen sijaan kuukausierien maksuaikaa pidennetään työn saantiin asti, tai asuntolaina maksetaan 
sijaissuorituksilla ja myöntämällä saman asunnon ostomahdollisuuden sisältävä vuokraoikeus 
tai henkilökohtaisia tuloja 20 prosenttia halvempi kuukausivuokra vähintään kahden vuoden 
ajalle.

Tappioista seuranneet tai julkisen pääoman investointeja edellyttäneet rahoituslaitosten 
fuusiot eivät voi olla peruuttamattomia, ja fuusio voidaan keskeyttää taannehtivasti. 
Vastaavasti on suoritettava sekä sisäisiä että ulkoisia tutkimuksia, joiden avulla selvitetään 
tappioiden aiheutumisen syyt, jotta vastaavat valvontaviranomaiset voivat käynnistää asian 
käsittelyn, josta voi seurata väärinkäytösten havaitsemisen perusteella oikeudellisia 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ylläpitää rahoitusvakautta, avoimuutta ja kuluttajien 
luottamusta tilinpäätöksiin ja demokraattisiin viranomaisiin. 

Elintarvike- ja tuoteturvallisuus

Euroopan kuluttajaliiton (BEUC) jäsenjärjestöjen selvityksissä on osoitettu, että kuluttajille 
tärkeimpiin painopistealueisiin kuuluu rahoituspalveluihin ja elintarvikkeisiin liittyvän 
suojelun parantaminen. Elintarvikkeiden turvallisuuteen ja merkintöihin liittyvät seikat on 
sisällytettävä kuluttaja-asioiden toimintaohjelmaan. Sama koskee myös kuluttajien suojelua 
rahoitusjärjestelmien ahneudelta.

Toinen ongelma, jota on käsiteltävä kuluttaja-asioiden toimintaohjelmassa, on 
elintarvikkeiden hävikki. Elintarvikkeiden hävikki EU:ssa on noin 90 miljoonaa tonnia 
vuodessa. Maapallon väestö kasvaa yhdeksällä miljardilla ihmisellä vuoteen 2050 mennessä, 
ja elintarvikkeiden kysyntä kasvaa 70 prosentilla. Tästä aiheutuu valtavia haasteita maailman 
maatalousjärjestelmille ja myös EU:n kuluttajille. Tämä on yksi syy lisää edistää 
elintarvikkeiden paikallista ja ekologista tuotantoa sekä suosia lyhyitä ketjuja elintarvikkeiden 
markkinoille saattamisessa ja jakelussa. 

On otettava huomioon, että elintarvikeketjun turvallisuus on taattava tuotannosta kulutukseen.

Pakkausmerkinnät eivät riitä liikalihavuuden, torjunta-aineiden ja vaarallisten kemikaalien 
torjumiseen. Suurimmassa osassa jalostettuja elintarvikkeita käytettävien ja 
terveydenhuoltojärjestelmille kustannuksia aiheuttavien sydän- ja verisuonitautien 
esiintymiseen merkittävästi vaikuttavien keinotekoisten transrasvojen kaltaisten ainesosien 
käyttö on kiellettävä. Tässä yhteydessä on vaadittava, että energiaan ja ekologisuuteen 
liittyvien merkintöjen olisi oltava pakollisia, jotta kuluttajille tarjottavia hyödyllisiä tietoja 
voidaan lisätä. 

Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelmassa on käsiteltävä ilman lääketieteellisiä 
perusteita harjoitettavan ja yleisen sekä suuria kansanterveydellisiä ongelmia aiheuttavan 
lihateollisuuden antibioottien käytön asteittaista lopettamista.

Komission on ryhdyttävä kuluttajia koskevan toimintaohjelman yhteydessä myös 
konkreettisiin toimiin, joilla se vähentää kuluttajien ja ympäristön altistumista vaarallisille 
kemikaaleille. Kuluttajat altistuvat päivittäin joukolle kemiallisia ainesosia, joiden tiedetään 
aiheuttavan syöpää ja häiritsevän hormonaalista järjestelmää. Tällaisia ainesosia ovat 
esimerkiksi parabeenit, joita käytetään säilöntäaineina lähes kaikessa kosmetiikassa, voiteissa 
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ja shampoissa. Näitä laajasti kulutustuotteissa käytettäviä vaarallisia kemiallisia ainesosia 
koskevat merkinnät eivät ole riittäviä. Komission on varmistettava, että parabeenien 
terveysriskejä tutkitaan enemmän. Tanskan esimerkkiin olisi tutustuttava paremmin. 
Tanskassa parabeenit on kielletty pienille lapsille tarkoitetuissa tuotteissa.

Tuoteturvallisuuden nopeaa hälytysjärjestelmää (RAPEX) on selkeytettävä ja tehostettava, 
jotta lainsäätäjät voisivat saada parempaa tietoa tiettyihin kulutustuotteisiin liittyvistä 
riskeistä. Yleistä tuoteturvallisuutta koskevia sääntöjä on vahvistettava ja pantava täytäntöön. 
Lisäksi on myös laadittava tai parannettava vaarallisia tuotteita koskevia erityissääntöjä. 
Nanoteknologiaa ja geenimuunneltuja organismeja on säädeltävä riittävällä tavalla, ja niitä 
sisältävät tuotteet on varustettava asianmukaisilla merkinnöillä. 

Lapset ja markkinat

Lapset muodostavat erittäin haavoittuvassa asemassa olevan "kuluttajien" ryhmän, joka 
altistuu laajalle mainonnalle. Lasten suojeleminen terveydelle haitallisten elintarvikkeiden 
mainonnalta on erityisen kiireellistä. 

Alle 12-vuotiaille lapsille suunnatut televisiomainokset kiellettiin jo vuonna 1991. Lapset 
eivät ole "kuluttajia". Siksi kuluttaja-asioiden toimintaohjelman ensisijaisena tehtävänä on 
harkita alle 12-vuotiaille lapsille suunnattujen mainosten kieltämistä.

Lisäksi on estettävä lapsia altistumasta ainesosille, jotka voivat vahingoittaa heidän 
terveyttään.

Digitaaliympäristö

"Digitaalikuluttajan" etujen edistäminen on merkittävä haaste tulevaisuuden eurooppalaiselle 
kuluttajapolitiikalle. Kuluttajille on tarjottava turvallinen digitaaliympäristö ja pääsy 
televiestintäverkkoihin siten, että erityisesti henkilötietojen suojaa kunnioitetaan. Lisäksi 
EU:n televiestintämarkkinoilla on taattava kuluttajien valinnanvapaus.

Täytäntöönpano ja korvaukset

Kollektiiviset oikeussuojakeinot ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu (ADR) muodostavat tärkeän 
osan kuluttajia koskevasta poliittisesta strategiasta. On merkittävää, että vaihtoehtoinen 
riidanratkaisu on sisällytetty painopistealueena sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin. 
Vaihtoehtoiset ratkaisut eivät kuitenkaan toimi riittävällä tavalla ilman vaihtoehtoisia 
järjestelmiä. Komission olisi esiteltävä nopeasti lainsäädäntöehdotus sellaisen oikeudellisen 
välineen laatimiseksi, jonka avulla taataan kollektiivisten oikeussuojakeinojen saatavuus. 

Vaihtoehtoisten riidanratkaisujärjestelmien on perustuttava yrityksistä riippumattomiin 
välimiehiin ja rahoituslaitosten osalta keskuspankkien (kansallisten keskuspankkien / 
Euroopan keskuspankin) tarkastajiin, jotka toimivat välimiehinä. 

Täytäntöönpanoasteen on oltava sama koko EU:ssa, ja markkinoiden valvontatoimien on 
oltava tehokkaita. 


