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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

 ELi tarbijapoliitika strateegia 2007–2013 kohta
(2007/2189(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Majandus-
ja Sotsiaalkomiteele „EÜ tarbijapoliitika strateegia 2007–2013: tarbijate mõjukuse 
suurendamine, heaolu edendamine ja tõhus kaitse” (KOM(2007)0099);

– võttes arvesse nõukogu 30. ja 31. mai 2007. aasta istungil vastu võetud resolutsiooni ELi 
tarbijapoliitika strateegia 2007–2013 kohta;

– võttes arvesse oma 27. septembri 2007. aasta resolutsiooni piiriüleste teenuste osutajate 
kohustuste kohta1;

– võttes arvesse oma 6. septembri 2007. aasta resolutsiooni rohelise raamatu kohta, mis 
käsitleb ühenduse tarbijaõigustiku läbivaatamist2;

– võttes arvesse oma 4. septembri 2007. aasta resolutsiooni ühtse turu läbivaatamise kohta:
tõkete ja ebatõhususte ületamine parema rakendamise ja jõustamise abil3;

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „21. sajandi Euroopa ühtne turg” 
(KOM(2007)0724);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, mis on lisatud teatisele „21. sajandi 
Euroopa ühtne turg” ja mille pealkiri on „Euroopa uus kohustus – üldhuviteenuste 
pakkumine (sh sotsiaalvaldkonnas)” (KOM(2007)0725);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Sotsiaal- ja 
Majanduskomiteele ning Regioonide Komiteele „Võimalused, juurdepääs ja solidaarsus: 
uus sotsiaalne visioon 21. sajandi Euroopast” (KOM(2007)0726);

– võttes arvesse komisjoni töödokumenti algatuste kohta finantsteenuste jaeturu 
valdkonnas, mis on lisatud teatisele „21. sajandi Euroopa ühtne turg” (SEK(2007)1520);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning majandus- ja 
rahanduskomisjoni, õiguskomisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjoni arvamusi (A6-0000/2008),

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0421.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0383.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0367.
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Sissejuhatus 

1. tunneb heameelt komisjoni teatise üle, mis käsitleb ELi tarbijapoliitika strateegiat;
2. on seisukohal, et tarbijapoliitikale tuleb läheneda horisontaalselt ning tarbijate huvide 

arvestamine kõikides asjaomastes poliitikavaldkondades on äärmiselt oluline; tunneb 
seetõttu heameelt selle üle, et komisjon rõhutas vajadust tagada, et siseturg vastaks 
paremini kodanike ootustele ja muredele; tuletab komisjonile seoses sellega meelde, et 
tarbijapoliitika peaks kajastuma kõikides poliitikavaldkondades juba alates mõju 
hindamise etapist;

3. rõhutab, et tarbijaõigustiku läbivaatamine peaks tooma kaasa sidusama tarbijate õiguste 
õigusraamistiku; tuletab meelde, et eelistab kombineeritud lähenemisviisi vastuvõtmist, 
milles horisontaalse instrumendi põhieesmärk on tagada olemasolevate õigusaktide 
sidusus ja kaotada lüngad kõigi direktiivide ühiste küsimuste koondamise teel 
järjepidevasse õigusesse; arvab, et teatud küsimusi tuleks jätkuvalt käsitleda eraldi 
valdkondlikes direktiivides;

4. tunneb heameelt ettepaneku üle nimetada komisjonis ametisse tarbijatega seotud 
küsimuste eest vastutavad kontaktametnikud; nõuab igalt peadirektoraadilt iga-aastaste 
aruannete avaldamist selle kohta, kuidas tarbijapoliitikat peadirektoraadi 
vastutusvaldkonda integreeritakse; 

5. on seisukohal, et tugev tarbijakaitse ja tõhus kaebuste lahendamise süsteem kogu 
Euroopas on kasulik nii tarbijatele kui ka konkurentsivõimelistele tootjatele ja müüjatele; 
rõhutab, et see stimuleerib ettevõtteid tootma ja müüma vastupidavamaid tooteid, mis 
omakorda toob kaasa jätkusuutlikuma majanduskasvu;  rõhutab, et tõhus ja parem 
tarbijakaitse on vajalik paremini toimiva siseturu saavutamiseks;

6. nõuab meetmete võtmist, et tagada ELi 27 riikliku mini-turu reaalne ümberkujundamine 
maailma suurimaks jaeturuks; arvab, et selle eeldus on, et kodanikud tunnevad end 
ühtemoodi turvaliselt nii Internetis kui ka kohalikus nurgapoes sisseoste tehes, aga ka et 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad saavad toetuda ühesugustele lihtsatele 
eeskirjadele siseturu igas piirkonnas; kutsub komisjoni üles kaaluma võimalusi VKEdele 
pakutava kaitse parandamiseks;

7. rõhutab, et Euroopa tarbijapoliitika normid peaksid olema võrdluseks ülemaailmsetele 
standarditele, ning tunneb heameelt tõsiasja üle, et Euroopa on trendimääraja, kes kasutab 
oma nn pehmet jõudu tarbijate õiguste tugevdamiseks kogu maailmas; 

8. julgustab komisjoni jätkama tarbijate õiguste tagamist tooteohutuse valdkonnas, 
parandades turujärelevalvet, tugevdades CE-vastavusmärgist ja hinnates võimalust 
vaadata läbi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiiv 
2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta1 (üldise tooteohutuse direktiiv);

Parema kvaliteediga alusteadmised

                                               
1 EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4.
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9. on seisukohal, et tarbijatelt ei saa alati eeldada, et nad käituksid enne ostu sooritamist 
ratsionaalselt või nõuaksid probleemide korral hüvitist; seetõttu nõuab intensiivsemat 
keskendumist tarbijate tegelikule käitumisele; tuletab meelde Euroopa Parlamendi 
ettepanekul hiljuti vastuvõetud eelarverida, mis hõlmab katseprojekti, mille eesmärk on 
muu hulgas arendada välja tarbijate andmebaas, viia läbi küsitlusi ja intervjuusid ning 
võrrelda erinevates liikmesriikides tehtud edusamme; tunneb heameelt komisjoni töö üle 
tarbijapoliitika tulemustabeli koostamisel, mis aitab kaasa muu hulgas hinnastruktuuride 
ning tarbijate käitumise ja rahulolu paremale mõistmisele;

10. tunneb heameelt, et teadusuuringute ja tehnoloogia arengu seitsmendat raamprogrammi 
kasutatakse kui vahendit, mille abil laiendada veelgi tarbijate käitumise analüütilist ja 
empiirilist uurimist;

11. on seisukohal, et tarbijakaitset tuleks pidada esmatähtsaks, kui tööstuses ja ettevõtetes 
kavandatakse ja planeeritakse tooteid ja teenuseid, ning et turumuudatuste uurimine on 
väga oluline; nõuab tungivalt, et komisjon rakendaks sel eesmärgil meetmeid;

12. rõhutab, et tarbijapoliitika ülesanne ei peaks olema üksnes tekkinud kahju heastamine, 
vaid see peaks olema ka tulevikule suunatud; on seisukohal, et uute tehnoloogiate 
kasutuselevõtmisest või muutunud eelistustest tuleneda võivate probleemide tõttu ei ole 
kaebuste arv iseenesest piisav näitaja, et otsustada, millistele valdkondadele tuleks 
keskenduda; 

13. on seisukohal, et tarbijate huvides oleks pigem ettevõtete ühine juhendamine kui 
üksikutele ettevõtetele keskendumine; märgib, et see on olnud eriti ilmne näiteks ohtlike 
mänguasjadega seotud hiljutiste juhtumite puhul; 

14. nõuab meetmete võtmist dialoogi parandamiseks tarbijate ja ettevõtete vahel ELi tasandil; 
on seisukohal, et hea dialoog, sealhulgas parimate tavade vahetamine, võib aidata 
vähendada probleeme siseturul;

15. rõhutab, et EL ja liikmesriigid peaksid investeerima rohkem tarbijate teavitamise ja 
harimise kampaaniatesse; on seisukohal, et tarbijate harimine peaks algama algkoolis; 
rõhutab, et selline koolitus peaks olema elukestva õppe lahutamatu osa; 

16. on seisukohal, et tarbijapoliitika kavandamisel tuleks rohkem tähelepanu pöörata 
kaitsetumate rühmade erivajadustele ning arvestada demograafilise arenguga; nõuab 
eritähelepanu pööramist eakate inimeste vajadustele; 

Suurem tähelepanu teenustele

17. tuletab meelde oma resolutsiooni piiriüleste teenuste osutajate kohustuste kohta; ootab 
huviga komisjoni selleteemalist töökava; palub, et komisjon täpsustaks oma kavatsusi 
(kui need on olemas) seoses edasiste algatustega selles valdkonnas; 
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18. on seisukohal, et üldise tooteohutuse direktiivi reguleerimisalasse tuleks lisada nii 
erateenused kui ka üldhuviteenused, et suurendada usaldust piiriüleste teenustega seotud 
tehingute vastu; 

19. on seisukohal, et rohkem tuleb keskenduda üldhuviteenustega seotud õiguskindlusetusega 
tegelemisele; 

20. rõhutab, et sobiv tarbijakaitse on vajalik ka seoses muu hulgas posti-, vee-, energia- ja 
telekommunikatsiooniteenustega; rõhutab, et kõnealuste valdkondade liberaliseerimise 
tulemuseks peaks alati olema olukorra tegelik paranemine tarbija jaoks; 

21. on seisukohal, et jaefinantsteenuste valdkonnas tuleb võtta täiendavaid meetmeid; tunneb 
heameelt komisjoni kavatsuse üle käivitada algatused tarbijate valikuvõimaluste ja 
liikuvuse parandamiseks siseturul; kutsub komisjoni üles uurima võimalikku 
protektsionismi finantsasutustes, nagu pangad ja kindlustusettevõtted; 

Kaebuste lahendamise võimaluste parem kättesaadavus

22. tunneb heameelt strateegia keskendumise üle paremale jõustamisele ja kaebuste 
lahendamisele; on seisukohal, et see on tarbijate usalduse loomisel siseturu vastu 
kindlasti kõige olulisem tegur; toetab edasist tööd selles küsimuses;

23. on seisukohal, et vaidlused tuleks lahendada eelkõige kohtuväliselt, sest kohtuväliste 
kaebuste lahendamise vahenditega saavutatud lahendused võivad olla kiiremad ja nendeni 
jõudmine vähem kulukas; selline vaatenurk rõhutab vajadust tugevdada Euroopa 
tarbijakeskuseid ja SOLVITit ning eeldab nende võrgustikule suuremate rahaliste 
vahendite eraldamist;

24. kutsub komisjoni üles analüüsima Euroopa Ombudsmani büroos eraldi Euroopa tarbijate 
ombudsmani ametikoha loomise kasulikkust;

25. märgib, et mõnes liikmesriigis, kuid mitte kõikides, on juba olemas kollektiivse 
kaebamise süsteem; märgib, et selles osas ei kohelda tarbijaid ELis võrdselt; 

26. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks algatusi kollektiivse kaebamise süsteemi 
kehtestamise kohta, mille üks osaline oleks tarbijate ombudsman või muu asjakohane 
organ; rõhutab, et Euroopa süsteem peab erinema USA kollektiivhagide süsteemist ning 
kahjunõuded peaksid olema alati seotud tegeliku kahjuga; rõhutab, et kollektiivse 
hüvitamise eesmärk ei ole pakkuda tarbijatele uusi õigusi, vaid see on üksnes uus vahend 
olemasolevate õiguste jõustamiseks; on seisukohal, et süsteem peaks olema laia 
reguleerimisalaga, lihtsalt kättesaadav ning tuginema teabe ja konfidentsiaalsuse 
vahelisele sobivale tasakaalusuhtele; 

o

o o
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27. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Tarbijakaitset tuleb arvestada eranditult kõikides ELi õigusaktides ja seda ei tohiks käsitleda 
kui eriomast poliitikavaldkonda. See ei ole täiendus siseturule ega präänik, millega inimestes 
mugavustunnet tekitada. See on tükike mosaiikpildist, milleta siseturg oleks puudulik. 
Raportöör tunneb heameelt ELi tarbijapoliitika strateegia 2007–2013 üle, kuid arvab samas, et 
see strateegia vajab tarbijate vajadustele vastamiseks tegusaid ja kestvaid järelmeetmeid.

Euroopa siseturul on potentsiaali olla kõige suurem ühtne jaeturg maailmas, kuid seni ei ole 
seda eesmärki veel saavutatud. Üks puuduv osa sellest veel lõpetamata mosaiikpildist on 
tarbijate usalduse puudumine ELis. Puudub täielik usaldus selle vastu, et ükskõik kus ja 
ükskõik millal teises liikmesriigis tarbides võib ennast tunda täiesti kaitstult. Komisjon on 
veendunud, et see eesmärk saavutatakse aastaks 2013. Raportöör loodab, et see osutub 
reaalsuseks, kuid arvab, et see on võimalik ainult juhul, kui me suudame rakendada tarbijate 
usalduse ja enesekindluse tugevdamiseks vajalikke meetmeid.

Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku tugevdamine on tervitatav. Tulevikus tuleks keskused 
varustada piisavate vahenditega, et need saaksid toimida tõhusalt ja reageerida kiiresti 
esilekerkivatele suundumustele ja arengutele.

Raportöör rõhutab, et tarbijakaitsel ELis on ka välismõõde, nagu hiljutised ohtlike 
mänguasjade impordi juhtumid näitasid. Ohtlikest toodetest teatamiseks mõeldud 
kiirhoiatussüsteemi (RAPEX) kaudu laekunud kaebuste arvu oluline suurenemine osutab 
sellele, et selles osas on tööpõld veel lai. Tarbijal peaks olema võimalik usaldada kõiki 
siseturul ringlevaid tooteid, nii EList kui ka kolmandatest riikidest pärinevaid.

Erilist rõhku tuleks panna kõige kaitsetumate tarbijate, nagu lapsed ja vanurid, kaitsele. Eakas 
elanikkond suureneb Euroopas järgmistel aastatel oluliselt. Liikmesriigid ja 
tarbijaorganisatsioonid peaksid keskenduma tarbijate harimisele, mis peaks algama varakult 
juba koolis ja olema osa elukestvast õppest. Teabekampaaniad tarbijate teadlikkuse tõstmiseks 
on eriti olulised eelkõige uutes liikmesriikides. 

Kogu Euroopat hõlmav kollektiivse kaebamise süsteem on vältimatu. Tõeline liikuvate 
tarbijatega siseturg peaks pakkuma ka vahendeid hüvitise taotlemiseks, kui midagi läheb 
valesti. Vaidlused tuleks lahendada eelkõige kohtuväliselt, kuid peaks olema ka võimalus 
lahendada selliseid küsimusi kohtulike vahenditega. 

Oluline on teha järeldused ebarahuldavast USA kollektiivhagide süsteemist. See ei tohiks olla 
võimaliku Euroopa süsteemi aluseks. Kollektiivse kaebamise süsteem ei peaks andma 
tarbijatele uusi õigusi, vaid üksnes abistama neid olemasolevate õiguste täieulatuslikul 
kasutamisel. Kahjunõue peaks olema alati seotud tegeliku kantud kahjuga.

Mõned liikmesriigid on süsteemid juba kehtestanud, kuid need erinevad liikmesriigiti. 
Komisjon uurib praegu liikmesriikides toimivaid erinevaid süsteeme. Seoses sellega teeb 
raportöör ettepaneku, millega kutsub komisjoni üles uurima Euroopa Ombudsmani büroos 
eraldi Euroopa tarbijate ombudsmani ametikoha loomise kasulikkust, kes koordineeriks muu 
hulgas kollektiivse kaebamise raames esitatavaid kahjunõudeid ELis.
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Raportöör tunneb heameelt tõsiasja üle, et tarbijate huve on hakatud viimasel ajal teistes 
poliitikavaldkondades rohkem arvestama. Sellist arengut on oluline jätkuvalt süvendada. 
Tarbijate huvisid tuleks uue poliitika väljatöötamisel alati arvestada. See on oluline, et 
võimaldada tarbijatel ELi siseturust täielikult kasu saada.
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