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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija suhtautuu myönteisesti siihen, että komission ehdottaman uuden 
kuluttajaohjelman yleisenä tavoitteena on asettaa vaikutusvaltainen kuluttaja 
sisämarkkinoiden keskiöön, ja pitää myönteisenä erityisesti sitä, että tavoitteena on ottaa 
käyttöön välineitä, joiden avulla vaatimuksissa ja käytänteissä esiintyvät puutteet havaitaan ja 
niihin puututaan tehokkaasti kaikkialla Euroopassa. Vaikutusvallan lisääminen edellyttää, että 
kuluttajat kykenevät hyödyntämään unionin lainsäädäntöön perustuvia oikeuksiaan kaikkialla 
Euroopassa ja, jos jokin menee vikaan, he voivat luottaa siihen, että näiden oikeuksien 
täytäntöönpanoa valvotaan ja tehokkaat oikeussuojakeinot ovat helposti käytettävissä.

Tätä taustaa vasten valmistelija suhtautuu myönteisesti kuluttajariitojen verkkovälitteistä
vaihtoehtoista riidanratkaisua (verkkovälitteistä riidanratkaisua koskeva asetus) sekä 
vaihtoehtoista riidanratkaisua (vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva direktiivi) koskeviin 
nykyisiin ehdotuksiin ja ehdottaa sen vuoksi joitakin tarkistuksia ehdotukseen 
kuluttajaohjelmasta, jotta voidaan varmistaa, että aloitteisiin myönnetään riittävää rahoitusta.

Valmistelija ottaa huomioon täytäntöönpanoa koskevan tavoitteen 4 ja katsoo, että ohjelmaan 
osallistumattomien kolmansien maiden kanssa tehtävää hallintoa ja täytäntöönpanoa koskevaa 
yhteistyötoimintaa olisi tehostettava erityisesti myös edistämällä kuluttaja-asioiden 
täytäntöönpanoa koskevaa lisäyhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tässä asetuksessa otetaan huomioon 
taloudellinen, yhteiskunnallinen ja 
tekninen ympäristö ja niihin liittyvät uudet 
haasteet. Tästä ohjelmasta rahoitetuilla 
toimilla pyritään etenkin ratkaisemaan 
kysymyksiä, jotka liittyvät 
globalisoitumiseen, digitalisoitumiseen, 
tarpeeseen lisätä kulutusmallien 
kestävyyttä, väestön ikääntymiseen ja 
sosiaaliseen syrjäytymiseen sekä muita 
heikommassa asemassa oleviin kuluttajiin. 
Etusijalle olisi asetettava kuluttajien etujen 
sisällyttäminen kaikkeen yhteisön 

(3) Tässä asetuksessa otetaan huomioon 
taloudellinen, yhteiskunnallinen ja 
tekninen ympäristö ja niihin liittyvät uudet 
haasteet. Tästä ohjelmasta rahoitetuilla 
toimilla pyritään etenkin ratkaisemaan 
kysymyksiä, jotka liittyvät 
globalisoitumiseen, digitalisoitumiseen, 
tarpeeseen lisätä kulutusmallien 
kestävyyttä, väestön ikääntymiseen ja 
sosiaaliseen syrjäytymiseen sekä muita 
heikommassa asemassa oleviin kuluttajiin. 
Kuluttajien etujen sisällyttäminen kaikkeen 
yhteisön politiikkaan SEUT-sopimuksen 
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politiikkaan SEUT-sopimuksen 12 artiklan 
mukaisesti. Yhteensovittaminen unionin 
muiden politiikan alojen ja ohjelmien 
kanssa on keskeinen tekijä varmistettaessa, 
että kuluttajien etu otetaan 
kokonaisvaltaisesti huomioon muilla 
politiikan aloilla. Yhteisvaikutusten 
edistämiseksi ja päällekkäisyyksien 
välttämiseksi muista unionin rahastoista ja 
ohjelmista olisi niiden kattamilla aloilla 
tuettava taloudellisesti kuluttajien etujen 
huomioon ottamista.

12 artiklan mukaisesti on ensisijainen 
tavoite. Yhteensovittaminen unionin 
muiden politiikan alojen ja ohjelmien 
kanssa on keskeinen tekijä varmistettaessa, 
että kuluttajien etu otetaan 
kokonaisvaltaisesti huomioon muilla 
politiikan aloilla. Yhteisvaikutusten 
edistämiseksi ja päällekkäisyyksien 
välttämiseksi muista unionin rahastoista ja 
ohjelmista olisi niiden kattamilla aloilla 
tuettava taloudellisesti kuluttajien etujen 
huomioon ottamista.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) On tärkeää parantaa kuluttajansuojaa. 
Jotta tämä yleistavoite voidaan saavuttaa, 
olisi määritettävä erityistavoitteita, jotka 
koskevat turvallisuutta, kuluttajavalistusta 
ja -kasvatusta, oikeuksia ja 
oikeussuojakeinoja sekä kuluttajien 
oikeuksien täytäntöönpanoa. Ohjelman 
perusteella toteutettujen toimenpiteiden 
merkitystä ja vaikutuksia olisi seurattava ja 
arvioitava säännöllisin väliajoin. 
Kuluttajapolitiikan arviointia varten olisi 
kehitettävä indikaattoreita.

(5) On tärkeää parantaa kuluttajansuojaa. 
Jotta tämä yleistavoite voidaan saavuttaa, 
olisi määritettävä erityistavoitteita, jotka 
koskevat turvallisuutta, kuluttajavalistusta 
ja -kasvatusta, oikeuksia ja 
oikeussuojakeinoja sekä kuluttajien 
oikeuksien täytäntöönpanoa. 
Jäsenvaltioiden tasolla on kuitenkin vielä 
eroja kyseisillä aloilla, ja ohjelmassa 
toteutetut toimet olisi kohdennettava 
yhdenmukaistetuimmille aloille 
kuluttajien ja yritysten epätietoisuuden 
poistamiseksi. Ohjelman perusteella 
toteutettujen toimenpiteiden merkitystä ja 
vaikutuksia olisi seurattava ja arvioitava 
säännöllisin väliajoin ja 
yksinkertaistamisen, älykkään sääntelyn 
sekä kuluttajien kustannusten ja pk-
yritysten hallinnollisten rasitteiden 
minimoimisen edut olisi otettava kaikissa 
tilanteissa huomioon. Kuluttajapolitiikan 
arviointia varten olisi kehitettävä 
indikaattoreita.

Tarkistus 3
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman tavoitteena on tukea 
kuluttajapolitiikan yleistavoitetta tehdä
vaikutusvaltaisesta kuluttajasta 
sisämarkkinoiden keskeinen toimija. 
Ohjelma pyrkii tähän siten, että se 
myötävaikuttaa kuluttajien terveyden, 
turvallisuuden ja taloudellisten etujen 
suojaamiseen sekä edistäää kuluttajien 
oikeutta tiedonsaantiin ja koulutukseen ja 
oikeutta järjestäytyä etujensa valvomiseksi. 
Ohjelmalla täydennetään, tuetaan ja 
seurataan jäsenvaltioiden toteuttamaa 
politiikkaa.

Ohjelman tavoitteena on tukea 
kuluttajapolitiikan yleistavoitetta tehdä 
vaikutusvaltaisesta kuluttajasta 
sisämarkkinoiden keskeinen toimija. 
Ohjelma pyrkii tähän siten, että se 
myötävaikuttaa kuluttajien terveyden, 
turvallisuuden ja taloudellisten sekä 
oikeudellisten etujen suojaamiseen sekä 
edistää kuluttajien oikeutta tiedonsaantiin 
ja koulutukseen ja oikeutta järjestäytyä 
etujensa valvomiseksi. Ohjelmalla 
täydennetään, tuetaan ja seurataan 
jäsenvaltioiden toteuttamaa politiikkaa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Tavoite 2 – kuluttajavalistus ja 
-kasvatus: kehitetään kuluttajakasvatusta ja 
-valistusta ja parannetaan kuluttajien 
tietoisuutta omista oikeuksistaan, kootaan 
näyttöä kuluttajapolitiikan perustaksi ja 
tuetaan kuluttajajärjestöjä.

(b) Tavoite 2 – kuluttajavalistus ja 
-kasvatus: kehitetään kuluttajakasvatusta ja 
-valistusta ja parannetaan kuluttajien ja pk-
yritysten tietoisuutta omista oikeuksistaan, 
kootaan näyttöä kuluttajapolitiikan 
perustaksi ja tuetaan kuluttajajärjestöjä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Tavoite 3 – oikeudet ja 
oikeussuojakeinot: vakiinnutetaan 
kuluttajien oikeudet etenkin 
sääntelytoiminnan kautta ja parannetaan 
oikeussuojakeinojen, muun muassa
vaihtoehtoisen riitojenratkaisun 

(c) Tavoite 3 – oikeudet ja 
oikeussuojakeinot: vahvistetaan kuluttajien 
oikeuksia etenkin älykkään 
sääntelytoiminnan kautta ja parannetaan 
kohtuuhintaisten vaihtoehtoisen 
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käyttömahdollisuuksia. riitojenratkaisun käyttömahdollisuuksia.
Tämän tavoitteen edistymistä mitataan 
etenkin sillä, miten paljon vaihtoehtoisia 
riitojenratkaisukeinoja käytetään 
rajatylittävien kiistojen ratkaisemisessa, 
sekä unionin laajuisen online-
riitojenratkaisujärjestelmän toiminnan 
kautta.

Tämän tavoitteen edistymistä mitataan 
etenkin sillä, miten paljon vaihtoehtoisia 
riitojenratkaisukeinoja käytetään maan 
sisäisten ja rajatylittävien kiistojen 
ratkaisemisessa, sekä unionin laajuisen 
online-riitojenratkaisujärjestelmän 
toiminnan kautta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Tavoite 4 – täytäntöönpano: tuetaan 
kuluttajien oikeuksien täytäntöönpanoa 
lisäämällä kansallisten 
täytäntöönpanoviranomaisten välistä 
yhteistyötä ja tarjoamalla kuluttajien tueksi 
neuvontaa.

(d) Tavoite 4 – täytäntöönpano: tuetaan 
kuluttajien oikeuksien täytäntöönpanoa 
lisäämällä kansallisten 
täytäntöönpanoviranomaisten välistä ja 
kolmansien maiden kanssa tehtävää
yhteistyötä ja tarjoamalla kuluttajien tueksi 
neuvontaa.

Tämän tavoitteen edistymistä mitataan 
tarkastelemalla etenkin 
kuluttajansuojalainsäädännön 
täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten verkoston kautta välitettyjen 
tietojen määrää ja sen puitteissa tehtävää 
yhteistyötä sekä Euroopan 
kuluttajakeskusten toimintaa.

Tämän tavoitteen edistymistä mitataan 
tarkastelemalla etenkin 
kuluttajansuojalainsäädännön 
täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten verkoston kautta välitettyjen 
tietojen määrää ja sen puitteissa tehtävää 
yhteistyötä, Euroopan kuluttajakeskusten 
toimintaa sekä kansainvälisten järjestöjen 
kanssa tehtävän yhteistyön määrää.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) kuluttajakasvatuksen edistäminen; (7) kuluttajien ja pk-yritysten valistamisen 
edistäminen;
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Liite I – tavoite 3 – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kuluttajansuoja-alan lainsäädäntö- ja 
muita sääntelyaloitteita koskeva 
valmistelu, osaksi kansallista lainsäädäntöä 
saattamisen arviointi, seuranta, arviointi, 
täytäntöönpano ja täytäntöönpanon 
valvonta jäsenvaltioissa sekä 
yhteissääntely- ja itsesääntelyaloitteiden 
edistäminen, mukaan luettuina

8. Kuluttajansuoja-alan lainsäädäntö- ja 
muita sääntelyaloitteita koskeva 
valmistelu, osaksi kansallista lainsäädäntöä 
saattamisen arviointi, seuranta, arviointi, 
täytäntöönpano ja täytäntöönpanon 
valvonta jäsenvaltioissa sekä 
yhteissääntely- ja itsesääntelyaloitteiden 
edistäminen, mukaan luettuina

(c) tutkimukset, ennakko- ja jälkiarvioinnit, 
vaikutusten arvioinnit, julkiset kuulemiset, 
nykyisen lainsäädännön arviointi;

(a) tutkimukset ja älykäs sääntelytoiminta, 
kuten ennakko- ja jälkiarvioinnit,
vaikutusten arvioinnit, julkiset kuulemiset, 
nykyisen lainsäädännön arviointi ja 
yksinkertaistaminen;

(d) sidosryhmien ja asiantuntijoiden 
seminaarit, konferenssit, 
ryhmätyötapaamiset ja kokoukset;

(b) sidosryhmien ja asiantuntijoiden 
seminaarit, konferenssit, 
ryhmätyötapaamiset ja kokoukset;

(e) unionin kuluttajansuojalainsäädännön 
soveltamista koskevien helppokäyttöisten 
julkisten tietokantojen kehittäminen ja 
ylläpito;

(c) unionin kuluttajansuojalainsäädännön 
soveltamista koskevien helppokäyttöisten 
julkisten tietokantojen kehittäminen ja 
ylläpito;

(c a) kuluttajansuojaa edistävän 
toiminnan tukeminen pk-yritysten 
hallinnollisten rasitteiden 
vähentämiseksi;

(f) ohjelman yhteydessä toteutettujen 
toimien arviointi.

(d) ohjelman yhteydessä toteutettujen 
toimien arviointi.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Liite I – tavoite 4 – 10 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) hallintoa ja täytäntöönpanoa koskeva 
yhteistyö ohjelmaan osallistumattomien 
kolmansien maiden kanssa.

(d) hallintoa ja täytäntöönpanoa koskeva 
yhteistyö ohjelmaan osallistumattomien 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
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järjestöjen kanssa.
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