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Muudatusettepanek 75
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liit peaks soodustama tarbijatele 
siseturul keskse koha andmist 
liikmesriikide poliitika toetamise ja 
täiendamise teel, püüdes tagada, et 
kodanikud saavad täielikult osa siseturu 
hüvedest ning nende ohutus ja 
majandushuvid on seejuures 
nõuetekohaselt kaitstud konkreetsete 
meetmete abil.

(2) Liit peaks soodustama tarbijatele 
siseturul keskse koha andmist 
liikmesriikide poliitika toetamise ja 
täiendamise teel, püüdes tagada, et 
kodanikud saavad täielikult osa siseturu 
hüvedest ning nende ohutus ja 
majandushuvid on seejuures 
nõuetekohaselt kaitstud.

Or. de

Muudatusettepanek 76
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

(2 a) Hiljutine majanduslangus tõi ühtsel 
turul esile hulga tõsiseid puudujääke ja 
vastuolusid, millel on olnud negatiivne 
mõju tarbijate ja kodanike usaldusele. 
Kuigi liidu praegust piiratud eelarvet on 
vaja arvesse võtta, peaks EL siiski 
võimaldama aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
toetamiseks piisavaid rahalisi vahendeid. 

Or. en

Muudatusettepanek 77
María Irigoyen Pérez, Louis Grech
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Siseturu väljakujundamiseks on 
oluline kõrvaldada selle nõuetekohast 
toimimist takistavad otsesed ja kaudsed 
tõkked ning suurendada kodanike usku ja 
usaldust kõnealuse süsteemi vastu, eeskätt 
seoses piiriüleste ostutehingutega. Liidu 
eesmärk peaks olema sobivate 
turutingimuste loomine, suurendades 
läbimõeldud ja teadlike otsuste 
langetamiseks piisavate vahendite 
võimaldamise abil tarbijate mõjuvõimu.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Käesolevas määruses võetakse arvesse 
majanduslikku, sotsiaalset ja tehnilist 
keskkonda ning samaaegselt tekkida 
võivaid probleeme. Eelkõige püütakse 
käesoleva programmi raames rahastatavate 
meetmetega lahendada üleilmastumise, 
digiteerimise, säästvamate
tarbimismudelite poole liikumise vajaduse, 
elanikkonna vananemise, sotsiaalse 
tõrjutuse ja haavatavate tarbijatega seotud 
küsimusi. ELi toimimise lepingu artikli 12 
kohaselt tuleks seada eriliseks prioriteediks 
tarbijate huvide arvestamine kõikides 
Euroopa Liidu poliitikavaldkondades.
Kooskõlastamine teiste liidu 
poliitikasuundade ja programmidega on 
peamine alus, millega tagatakse tarbijate 
huvide täielik arvessevõtmine muudes 
poliitikavaldkondades. Koostoime 

(3) Käesolevas määruses võetakse arvesse 
majanduslikku, sotsiaalset ja tehnilist 
keskkonda ning samaaegselt tekkida 
võivaid probleeme. Eelkõige püütakse 
käesoleva programmi raames rahastatavate 
meetmetega lahendada üleilmastumise, 
digiteerimise, säästvate tarbimismudelite, 
elanikkonna vananemise, sotsiaalse 
tõrjutuse ja eriti haavatavate tarbijatega 
seotud küsimusi. ELi toimimise lepingu 
artikli 12 kohaselt tuleks seada eriliseks 
prioriteediks tarbijate huvide arvestamine 
kõikides Euroopa Liidu 
poliitikavaldkondades. Tarbijate huvide 
täieliku arvessevõtmise tagamiseks tuleb 
seetõttu tagada kooskõlastamine teiste 
liidu poliitikasuundade ja programmidega.
Koostoime saavutamiseks ja dubleerivate 
struktuuride vältimiseks peaksid muud 
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saavutamiseks ja dubleerimise vältimiseks 
peaksid muud liidu rahalised vahendid ja 
programmid toetama rahaliselt tarbijate 
huvide integreerimist asjaomastesse 
valdkondadesse.

liidu rahalised vahendid ja programmid 
toetama rahaliselt tarbijate huvide 
integreerimist asjaomastesse 
valdkondadesse.

Or. de

Muudatusettepanek 79
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Vastavalt siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni 8. mai 2012. aasta 
haavatavate tarbijate õiguste tugevdamise 
strateegiat käsitlevas raportis esitatud 
nõudmisele tuleks 2014.–2020. aasta 
tarbijakaitseprogrammiga tagada kõikide 
tarbijate kõrgetasemeline kaitse, pöörates 
erilist tähelepanu haavatavatele 
tarbijatele, et võtta arvesse nende 
konkreetseid vajadusi ja suurendada 
nende suutlikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 80
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) 2014.–2020. aasta 
tarbijakaitseprogrammiga tuleks piisavalt 
toetada ka tarbijaorganisatsioone, kuna 
nendel on oluline ülesanne anda 
tarbijatele nende õiguste kohta teavet, 
toetada neid tarbijavaidlustes ning 
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hoolitseda siseturu loomisel tarbijate 
huvide eest.

Or. en

Muudatusettepanek 81
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Tarbijakaitset on oluline parandada.
Selle üldeesmärgi saavutamiseks tuleks 
kehtestada erieesmärgid ohutuse, tarbijate 
teavitamise ja harimise, õiguste ja kaebuste 
lahendamise ning tarbijaõiguste jõustamise 
alal. Programmi raames võetud meetmete 
väärtuse ja mõju üle tuleks teostada 
regulaarset järelevalvet ja neid tuleks 
regulaarselt hinnata. Tarbijapoliitika 
hindamiseks tuleks välja töötada näitajad.

(5) Tarbijakaitset on oluline parandada.
Selle üldeesmärgi saavutamiseks tuleks 
kehtestada erieesmärgid ohutuse, tarbijate 
teavitamise ja harimise, õiguste ja kaebuste 
lahendamise ning tarbijaõiguste jõustamise 
alal. Programmi raames võetud meetmete 
väärtuse ja mõju üle tuleks teostada 
regulaarset järelevalvet ja neid tuleks 
regulaarselt hinnata, et tarbijate käitumist 
ja turuhäireid paremini mõista ning 
hõlbustada arukama poliitika 
kujundamist. Komisjon peaks esitama 
Euroopa Parlamendile igal aastal 
järelevalvearuande, millega peaks 
vajaduse korral kaasnema ka ettepanekud 
programmi edasiseks kohandamiseks.
Tarbijapoliitika hindamiseks tuleks välja 
töötada näitajad.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Tarbijakaitset on oluline parandada.
Selle üldeesmärgi saavutamiseks tuleks 

(5) Tarbijakaitset on oluline parandada.
Selle üldeesmärgi saavutamiseks tuleks 
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kehtestada erieesmärgid ohutuse, tarbijate 
teavitamise ja harimise, õiguste ja kaebuste 
lahendamise ning tarbijaõiguste jõustamise 
alal. Programmi raames võetud meetmete 
väärtuse ja mõju üle tuleks teostada 
regulaarset järelevalvet ja neid tuleks 
regulaarselt hinnata. Tarbijapoliitika 
hindamiseks tuleks välja töötada näitajad.

kehtestada erieesmärgid ohutuse, tarbijate 
teavitamise ja harimise, õiguste ja kaebuste 
lahendamise ning tarbijaõiguste jõustamise 
alal. Programmi raames võetud meetmete 
väärtuse ja mõju üle tuleks teostada 
regulaarset järelevalvet ja neid tuleks 
regulaarselt hinnata. Tarbijapoliitika ja 
eelkõige võetud meetmete täpse mõju
hindamiseks tuleks välja töötada näitajad.

Or. fr

Muudatusettepanek 83
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Tarbijakaitset on oluline parandada.
Selle üldeesmärgi saavutamiseks tuleks 
kehtestada erieesmärgid ohutuse, tarbijate 
teavitamise ja harimise, õiguste ja 
kaebuste lahendamise ning tarbijaõiguste
jõustamise alal. Programmi raames võetud 
meetmete väärtuse ja mõju üle tuleks 
teostada regulaarset järelevalvet ja neid 
tuleks regulaarselt hinnata. Tarbijapoliitika 
hindamiseks tuleks välja töötada näitajad.

(5) Tarbijakaitset on oluline parandada.
Selle üldeesmärgi saavutamiseks tuleks 
kehtestada erieesmärgid ohutuse, tarbijate 
teavitamise ja harimise,
päritolumärgistuse, eksitamise, erinevate 
garantiide ja muude tarbijaõiguste ning
nende jõustamise, internetiostude ja 
klienditeeninduse numbrite alal.
Programmi raames võetud meetmete 
väärtuse ja mõju üle tuleks teostada 
regulaarset järelevalvet ja neid tuleks 
regulaarselt hinnata. Tarbijapoliitika 
hindamiseks tuleks välja töötada näitajad
ning korraldada erinevate ettevõtjate 
juures pistelisi kontrolle. Tulemused 
tuleks avalikustada internetis, et tarbijal 
oleks võimalik järele vaadata, millised 
ettevõtjad on millistes valdkondades 
tarbijasõbralikud või -vaenulikud.

Or. de

Muudatusettepanek 84
Robert Rochefort
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Oluline on suurendada tarbijate 
usaldust. Nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks tuleb suurendada 
tegevussuutlikkust, eelkõige tagades 
sobiva rahalise toetuse vahendajatele, 
näiteks Euroopa tasandi 
tarbijaorganisatsioonidele ja Euroopa 
tarbijakeskustele, kes teavitavad ja 
abistavad tarbijaid, et aidata neil kasutada 
oma õigusi ja asjakohaseid vaidluste 
lahendamise mehhanisme, ning kes 
suudavad kohapealse töö, 
personaliseeritud abi, teavitamise ja 
harimisega parandada tarbijakaitset ja 
suurendada tarbijate usaldust.

Or. fr

(Endine põhjendus 4 a, kuna prantsuskeelse versiooni nummerdus ei ole korrektne.)

Selgitus

Euroopa tasandi tarbijaorganisatsioonidel on keskne tähtsus teabe jagamisel, tarbijate 
aitamisel nende õiguste kasutamise ja nende huvide esindamisel uute õigusaktide 
väljatöötamisel. Kooskõlla viimine esitatud artikli 4 punkti b alapunkti 5 uue sõnastusega.

Muudatusettepanek 85
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) On vaja ette näha abikõlblikud 
meetmed, mille kaudu neid eesmärke 
saavutada.

(6) On vaja eelnevalt konkreetselt kindlaks 
määrata abikõlblikud meetmed, mille 
kaudu neid eesmärke saavutada.

Or. de
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Muudatusettepanek 86
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) On vaja määrata kindlaks 
potentsiaalsete toetuskõlblike abisaajate 
kategooriad.

(7) On vaja määrata kindlaks 
potentsiaalsete toetuste saamise 
tingimustele vastavate abisaajate 
kategooriad.

Or. de

Muudatusettepanek 87
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbijakaitseprogrammi ülesandeks on 
toetada poliitilist eesmärki, mis annab 
mõjukale tarbijale siseturul keskse koha.
Selleks aitab programm kaitsta tarbijate 
tervist, ohutust ning majandushuve ning
edendada nende õigust olla informeeritud 
ja haritud ning organiseeruda oma huvide 
kaitseks. Programmiga täiendatakse,
toetatakse ja kontrollitakse liikmesriikide 
poliitikat.

Tarbijakaitseprogrammi ülesandeks on 
toetada uut poliitilist eesmärki, mis annab 
mõjukale tarbijale siseturul keskse koha, 
pidades silmas, et siseturu 
liberaliseerimisega on kaasnenud 
hinnatõus, kvaliteedi langus ja teenuste 
vähenemine. Selleks aitab programm
edendada kodanike heaolu, toetades kogu 
ELis majanduslikult, sotsiaalselt ja 
keskkonnaalaselt tugevat jätkusuutlikku 
arengut ning pöörates eelkõige 
tähelepanu sotsiaalse õigluse, 
jätkusuutlikkuse ja solidaarsuse 
valdkonnale, mis tugineb üksteist 
vastastikku toetavatele majanduslikele, 
sotsiaalsetele ja keskkonnasammastele 
ning järgib sotsiaalmajandusliku 
juhtimise demokraatlikku osalusprotsessi; 
samuti keskendutakse kodanike kasule ja 
tarbijakaitsele, kaitstes tarbijate tervist, 
ohutust ning majandushuve ning
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edendades nende õigust olla informeeritud 
ja haritud ning organiseeruda oma huvide 
kaitseks. Programmiga täiendatakse ja
toetatakse liikmesriikide poliitikat.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 2 nimetatud üldeesmärgi
täitmisel lähtutakse järgmistest 
erieesmärkidest:

1. Artiklis 2 kirjeldatud üldeesmärgid 
moodustavad poliitilise meetmete 
raamistiku. Mõnede mainitud 
üldeesmärkide täitmisel lähtutakse 
järgmistest erieesmärkidest:

Or. en

Muudatusettepanek 89
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 2. eesmärk – teavitamine ja harimine:
parandada tarbijate harimist ja teavitamist 
ning suurendada nende teadlikkust oma 
õigustest, arendada välja tarbijapoliitika 
tõendusbaas ja toetada 
tarbijaorganisatsioone;

(b) 2. eesmärk – teavitamine, harimine, 
päritolumärgised ja eksitamise vältimine:
parandada tarbijate harimist ja teavitamist 
ning suurendada nende teadlikkust oma 
õigustest, arendada välja tarbijapoliitika 
tõendusbaas ja toetada 
tarbijaorganisatsioone, kontrollida 
päritolumärgistuse õigsust eelkõige 
toiduainete valdkonnas, kusjuures nende 
puhul on määravaks teguriks tooraine 
päritolukoht, mitte töötlemise koht;

Or. de
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Muudatusettepanek 90
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) eesmärk – õigused ja kaebuste 
lahendamine: konsolideerida tarbijate 
õigusi, eelkõige regulatiivsete meetmete 
abil, ning parandada nende võimalust 
kasutada kaebuste lahendamise 
mehhanisme, sealhulgas alternatiivset 
vaidluste lahendamist.

(c) eesmärk – õigused ja kaebuste 
lahendamine: tugevdada ja kindlustada
tarbijate õigusi, eelkõige regulatiivsete 
meetmete abil, ning parandada nende 
võimalust kasutada siseriiklike ja 
piiriüleste vaidluste lahendamiseks 
lihtsaid, tõhusaid, otstarbekaid ja 
soodsaid kaebuste lahendamise 
mehhanisme, sealhulgas alternatiivset 
vaidluste lahendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 91
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda eesmärki mõõdetakse eelkõige 
juhtude järgi, mil piiriüleste vaidluste 
lahendamiseks on kasutatud alternatiivset 
vaidluste lahendamise mehhanismi, ning 
liidu veebipõhise vaidluste lahendamise 
süsteemi tegevuse põhjal.

Seda eesmärki mõõdetakse eelkõige 
juhtude järgi, mil piiriüleste või siseriiklike
vaidluste lahendamiseks on kasutatud 
alternatiivset vaidluste lahendamise 
mehhanismi, ning liidu veebipõhise 
vaidluste lahendamise süsteemi tegevuse 
põhjal, samuti nende tarbijate ja 
kauplejate protsendi alusel, kes kasutavad 
vaidluste lahendamiseks alternatiivseid 
mehhanisme või muid kaebuste 
lahendamise viise.

Or. en
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Muudatusettepanek 92
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 4. eesmärk – täitemeetmed: toetada 
tarbijate õiguste jõustamist, tugevdades 
koostööd riiklike täitevasutuste vahel ja 
toetades tarbijaid nõuga.

(d) 4. eesmärk – täitemeetmed: toetada 
tarbijate õiguste jõustamist, tugevdades 
koostööd riiklike täitevasutuste vahel ja 
toetades tarbijaid nõuga, eelkõige 
tõhustada garantiinõuete jõustamist eriti 
klienditeeninduse numbreid käsitlevate 
kaebuste korral või internetikaubanduses.

Or. de

Muudatusettepanek 93
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda eesmärki mõõdetakse eelkõige 
teabevoo ja koostöö taseme järgi 
tarbijakaitsealases koostöövõrgustikus ning 
Euroopa tarbijakeskuste tegevuse põhjal.

Seda eesmärki mõõdetakse eelkõige 
teabevoo taseme ja koostöö
tulemuslikkuse järgi tarbijakaitsealases 
koostöövõrgustikus ning Euroopa 
tarbijakeskuste tegevuse põhjal, nende 
tuntuse määra alusel tarbijate hulgas ja 
tarbijate viimase vaidluste lahendamise 
menetluse käigus saadud abiga rahulolu 
määra põhjal.

Or. fr

Selgitus

Tarbijakaitsealase koostöövõrgustiku vanust silmas pidades tuleb olla täpsem kasutatavate 
kriteeriumidega ning seostada neid kvalitatiivsete elementidega. Lisaks teabevoo mõõtmisele 
on välja pakutud ka mõõta võrgustiku tulemuslikkust. Pealegi sedastatakse Euroopa 
tarbijakeskuste hinnangus, et kõnealuste keksuste tuntus Euroopa kodanike hulgas on väike 
(15 %). Järelikult tuleb arvesse võtta ka nende nähtavuse ja tuntuse määra arengut. 
Kooskõlla viimine muudetud II lisaga.
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Muudatusettepanek 94
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. II lisas sätestatud näitajate 
kohandamiseks antakse komisjonile 
kooskõlas artikliga 15 volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte.

välja jäetud 

Or. en

Muudatusettepanek 95
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a – alapunkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) toodete jälgitavuse suurendamine 
ning juurdepääsu parandamine ohtlikke 
tooteid käsitlevale teabele; 

Or. en

Muudatusettepanek 96
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b – alapunkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) tõendusbaasi koostamine 
poliitikakujunduseks tarbijat mõjutavates 
valdkondades;

(4) tõendusbaasi koostamine ning selle 
kättesaadavuse parandamine
poliitikakujunduseks tarbijat mõjutavates 
valdkondades, arukate ja eesmärgistatud 
eeskirjade koostamiseks ning turu 
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võimalike häirete või tarbijate vajaduste 
arengu tuvastamiseks;

Or. fr

Selgitus

Kõnealuse tõendusbaasi potentsiaali suurendamiseks tuleb see teha kõikidele sidusrühmadele 
lihtsasti kättesaadavaks. Tõhususe nimel tuleb lisaks tagada, et tõendusbaasi eesmärk oleks 
selle kasutamine uute õigusaktide ettevalmistamisel ning turu võimalike häirete või tarbijate 
uute vajaduste tuvastamiseks.

Muudatusettepanek 97
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b – alapunkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) toetus tarbijaorganisatsioonidele; (5) toetus tarbijaorganisatsioonidele liidu, 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil;

Or. fr

Muudatusettepanek 98
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b – alapunkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) kohalike, piirkondlike, riiklike ja 
Euroopa tarbijaorganisatsioonide 
suutlikkuse tõstmine, läbipaistvuse ning 
heade tavade ja eksperditeadmiste 
vahetamise edendamine;

Or. fr

Selgitus

Siinkohal tuleb kasutada ja ajakohastada otsuses nr 1926/2006/EÜ, millega kehtestatakse 
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ühenduse tarbijapoliitika tegevusprogramm aastateks 2007–2013, esitatud 7. meetme mõtet.

Muudatusettepanek 99
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b – alapunkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) tarbijaturgude ja tarbijale antava teabe 
läbipaistvuse suurendamine;

(6) siseturu ja tarbijale antava teabe 
läbipaistvuse suurendamine, muu hulgas 
juurdepääsu tagamise abil 
usaldusväärsele teabele, mis võimaldaks 
tarbijatel võrrelda mitte ainult kaupade ja 
teenuste hindu, vaid ka kvaliteeti ja 
jätkusuutlikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 100
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b – alapunkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) tarbijate ulatuslikum harimine; (7) tarbijate mõjuvõimu suurendamine 
tarbijate teadlikkuse tõstmise abil, et 
võimaldada neil langetada vabu ja 
teadlikke otsuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 101
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b – alapunkt 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) tarbijate ulatuslikum harimine; (7) tarbijate ja ettevõtete ulatuslikum 
harimine tarbijaõiguste suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 102
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b – alapunkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) tagamine, et haavatavatel tarbijatel 
oleks juurdepääs kaupu ja teenuseid 
käsitlevale teabele, mis annaks neile 
teistega võrdsed võimalused langetada 
vabu ja teadlikke valikuid; 

Or. en

Muudatusettepanek 103
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b – alapunkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) toetus muu hulgas ajakirjanikele, 
riigiasutustele ja koolidele ning 
esmajoones haavatavatele rühmadele 
suunatud koolituskavadele ja 
õppevahenditele;

Or. en

Muudatusettepanek 104
Louis Grech
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt c – alapunkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) vaidluste alternatiivse lahendamise 
üksuste arendamine ning üleliidulise 
elektroonilise platvormi loomine, et 
tarbijatel ja kauplejatel oleks veebipõhiste 
vaidluste kohtuvälise lahendamise jaoks 
ühtne portaal, mille toimimist täiendaks 
juurdepääs vaidluste alternatiivse 
lahendamise kõrgetasemelistele üksustele 
kogu liidus;

Or. en

Muudatusettepanek 105
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt c – alapunkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) tarbijatele vaidluste lahendamise 
mehhanismi kättesaadavuse lihtsustamine 
ning selle toimimise ja tulemuslikkuse 
seire, eelkõige seoses alternatiivsete 
vaidluste lahendamise skeemidega, 
sealhulgas veebipõhiste süsteemidega, 
samuti vastavate IT-vahendite 
väljaarendamise ja hoolduse kaudu;

(9) tarbijatele vaidluste lahendamise 
mehhanismi kättesaadavuse lihtsustamine 
ning selle toimimise ja tulemuslikkuse 
seire, eelkõige seoses alternatiivsete 
vaidluste lahendamise skeemidega, 
sealhulgas veebipõhiste süsteemidega, 
samuti vastavate IT-vahendite 
väljaarendamise ja hoolduse kaudu, ning 
erilise tähelepanu pööramine sellele, et 
haavatavate tarbijate vajadusi ja õigusi 
võetakse pädevalt arvesse;

Or. en

Muudatusettepanek 106
Robert Rochefort
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt c – alapunkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) tarbijatele vaidluste lahendamise 
mehhanismi kättesaadavuse lihtsustamine 
ning selle toimimise ja tulemuslikkuse 
seire, eelkõige seoses alternatiivsete 
vaidluste lahendamise skeemidega, 
sealhulgas veebipõhiste süsteemidega, 
samuti vastavate IT-vahendite 
väljaarendamise ja hoolduse kaudu;

(9) tarbijatele individuaalsete ja vajaduse 
korral kollektiivsete vaidluste lahendamise 
mehhanismide kättesaadavuse 
lihtsustamine ning nende toimimise ja 
tulemuslikkuse seire, eelkõige seoses 
alternatiivsete vaidluste lahendamise 
skeemidega, sealhulgas veebipõhiste 
süsteemidega, samuti vastavate IT-
vahendite väljaarendamise ja hoolduse 
kaudu, pöörates erilist tähelepanu 
erimeetmetele, mis on mõeldud 
haavatavatele isikutele, näiteks eakatele 
ja/või madalama haridustasemega 
inimestele;

Or. fr

Selgitus

Kooskõlla viimine esitatud artikli 3 punkti 1 alapunkti c ja I lisa punkti 9 uue sõnastusega.

Muudatusettepanek 107
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt c – alapunkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) tarbijaorganisatsioonide kaasamine 
ja nende osalemine vaidluste alternatiivse 
lahendamise mehhanismi töö praktilises 
korraldamises, eeskätt juhul, kui 
tarbijaorganisatsioon on esindatud
vaidluste alternatiivse lahendamise 
üksuse juhatuses või annab neile 
ekspertnõu; 

Or. en
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Muudatusettepanek 108
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt c – alapunkt 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) olemasolevate ressursside ja 
kontaktpunktide korrastamine ja 
kooskõlastamine, et lihtsustada 
asjakohase teabe edastamist kodanikele;

Or. en

Muudatusettepanek 109
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nad on saanud volituse esindada 
tarbijate huve liidu tasandil vähemalt 
poolte liikmesriikide organisatsioonidelt, 
kes esindavad tarbijaid vastavalt riiklikule 
korrale või tavale ja kes tegutsevad 
piirkondlikul või riiklikul tasandil.

(b) nad on saanud volituse esindada 
tarbijate huve liidu tasandil 
organisatsioonidelt, kes esindavad tarbijaid 
vastavalt riiklikule korrale või tavale ja kes 
tegutsevad piirkondlikul või riiklikul 
tasandil.

Or. fr

Muudatusettepanek 110
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 2018. aasta keskpaigas koostab 
komisjon hindamisaruande kõigi meetmete 
eesmärkide saavutamise (nii tulemuste kui 
ka mõju tasandil), ressursside kasutamise 

Hiljemalt 2018. aasta keskpaigas koostab 
komisjon hindamisaruande kõigi meetmete 
eesmärkide saavutamise (nii tulemuste kui 
ka mõju tasandil), ressursside kasutamise 
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tõhususe ja nende Euroopa lisaväärtuse 
kohta, pidades silmas otsust nende 
meetmete uuendamise, muutmise või 
peatamise kohta. Lisaks sellele käsitatakse 
hindamisel lihtsustamise ulatust, selle 
sisemist ja välist järjepidevust, kõikide 
eesmärkide jätkuvat asjakohasust ning 
meetmete panust liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu eesmärkide 
saavutamisse. Selles võetakse arvesse 
eelmise programmi pikaajalise mõju 
hindamise tulemusi.

tõhususe ja nende Euroopa lisaväärtuse 
kohta, pidades silmas otsust nende 
meetmete uuendamise, muutmise või 
peatamise kohta. Lisaks sellele käsitatakse 
hindamisel lihtsustamise ulatust, selle 
sisemist ja välist järjepidevust, kõikide 
eesmärkide jätkuvat asjakohasust ning 
meetmete panust liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu eesmärkide 
saavutamisse, samuti võetakse arvesse 
asjaolu, et keskendumine Lissaboni 
strateegia aluseks olevatele 
konkurentsivõime ja kulude kärpimise 
küsimustele süvendas tõsist 
majanduslikku tasakaalutust nii euroalas 
(suure ekspordiülejäägiga riigid versus 
suure jooksevkonto puudujäägiga riigid) 
kui ka laiemalt kogu liidus, õõnestades nii 
ELi majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust. Selles 
võetakse arvesse eelmise programmi 
pikaajalise mõju hindamise tulemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Delegeeritud volituste rakendamine välja jäetud
1. Volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.
2. Artiklis 3 nimetatud volitused antakse 
komisjonile programmi rakendamise 
ajavahemikuks 2014–2020.
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 3 nimetatud volituste 
delegeerimise millal tahes tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
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See jõustub järgmisel päeval pärast otsuse 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses sätestatud hilisemal kuupäeval. 
See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artikliga 3, jõustub 
ainult juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kahe 
kuu jooksul pärast seda, kui Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule on 
kõnealusest õigusaktist teatatud, või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 
lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotluse korral kahe kuu 
võrra pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) täitevametnike vahetused ja koolitus; (c) täitevametnike vahetused ja koolitus, 
mis on eelkõige suunatud 
riskivaldkondadele;

Or. fr

Selgitus

RAPEXi 2010. aasta tegevusaruandes sedastati, et märkimisväärne osa teadetest toodete 
kohta, mis ei vasta Euroopa õigusaktidele, puudutab teatavaid valdkondi (eelkõige tekstiili 
(32 %) ja mänguasju (25 %)).
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Muudatusettepanek 113
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tarbijaid mõjutavates valdkondades 
poliitikakujunduseks tõendusbaasi 
koostamine,

4. Tarbijaid mõjutavates valdkondades 
poliitikakujunduseks, arukate ja 
eesmärgistatud eeskirjade koostamiseks 
ning turu võimalike häirete või tarbijate 
vajaduste arengu tuvastamiseks
tõendusbaasi koostamine ning selle 
kättesaadavuse parandamine,

Or. fr

Selgitus

Tegemist on kõnealuse pealkirja sõnastuse kooskõlla viimisega esildatud artikli 4 punkti b 
alapunkti 4 uue sõnastusega.

Muudatusettepanek 114
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toetus tarbijaorganisatsioonidele 5. Rahaline toetus Euroopa 
tarbijaorganisatsioonide töö 
soodustamiseks

Or. fr

Selgitus

Tegemist on kõnealuse pealkirja sõnastuse kooskõlla viimisega esildatud artikli 4 punkti b 
alapunkti 5 uue sõnastusega.
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Muudatusettepanek 115
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) eelkõige töötajate koolituse ning 
parimate tavade ja eksperditeadmiste 
vahetamise kaudu piirkondlike, riiklike ja 
Euroopa tarbijaorganisatsioonide 
suutlikkuse suurendamine, eelkõige nende 
liikmesriikide tarbijaorganisatsioonide 
puhul, kus tarbijate usaldus ja teadlikkus 
on suhteliselt vähene, nagu on tõendatud 
liikmesriikides korraldatud tarbijaturgude 
ja -keskkonna järelevalve käigus;

(b) eelkõige eri keeltes ja kogu ELi 
territooriumil pakutava töötajate koolituse 
ning parimate tavade ja eksperditeadmiste 
vahetamise kaudu kohalike, piirkondlike, 
riiklike ja Euroopa tarbijaorganisatsioonide 
suutlikkuse suurendamine, eelkõige nende 
liikmesriikide tarbijaorganisatsioonide 
puhul, kus nimetatud organisatsioonid ei 
ole piisavalt arenenud või kus tarbijate 
usaldus ja teadlikkus on suhteliselt vähene, 
nagu on tõendatud liikmesriikides 
korraldatud tarbijaturgude ja -keskkonna 
järelevalve käigus;

Or. fr

Selgitus

Programm peaks panema rõhku tarbijakaitse tugevdamisele liikmesriikides, kus 
tarbijaorganisatsioonid ei ole piisavalt arenenud. Lisaks näitas TRACE hinnang, et on 
tekkinud vajadus eri keeltes ja eri asukohtades pakutava koolituse järele, et sellest saaks kasu 
võimalikult paljud organisatsioonid.

Muudatusettepanek 116
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 5 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) rahastamismehhanism 
tarbijaorganisatsioonide toetamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 117
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kohalike, piirkondlike, riiklike ja 
Euroopa tarbijaorganisatsioonide 
suutlikkuse tõstmine, läbipaistvuse ning 
heade tavade ja eksperditeadmiste 
vahetamise edendamine

Or. fr

Selgitus

Tegemist on kõnealuse pealkirja sõnastuse kooskõlla viimisega esildatud artikli 4 esimese 
lõigu punkti b alapunkti 5 a (uus) uue sõnastusega.

Muudatusettepanek 118
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tarbijaturgude ja tarbijale antava teabe 
läbipaistvuse suurendamine

6. Tarbijaturgude ja tarbijale antava teabe 
läbipaistvuse suurendamine, eelkõige 
interneti võrdlussaitide kaudu, mis 
sisaldavad võrreldavaid, usaldusväärseid 
ja lihtsalt kättesaadavaid andmeid, 
sealhulgas ka piiriüleste tehingute jaoks

Or. fr

Selgitus

Kooskõlla viimine artikli 4 punkti b alapunkti 6 uue sõnastusega.

Muudatusettepanek 119
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 6 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) meetmed, mis parandavad asjakohase
toote- ja turuteabe kättesaadavust tarbijate 
jaoks;

(c) meetmed, mis parandavad siseturul 
pakutavaid kaupu ja teenuseid käsitleva
asjakohase teabe kättesaadavust tarbijate 
jaoks, et võimaldada neil võrrelda hindu 
ja kvaliteeti nii veebis, kohalikul tasandil 
kui ka piiriüleselt;

Or. en

Muudatusettepanek 120
Simon Busuttil, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 6 – alapunkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) ühtset hinnavõrdlusmetoodikat 
kasutavate interneti hinnavõrdlussaitide 
sertifitseerimismärgistuse rakendamise 
edendamine ja järelevalve;

Or. en

Selgitus

Sertifitseerimismärgistuse abil rakendatav ühtne metodoloogia tagaks konkureerivate 
hinnavõrdlussaitide võrreldavuse ning oleks tarbijate huvides, kuna suurendaks 
hinnavõrdluste usaldusväärsust.

Muudatusettepanek 121
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 6 – alapunkt h
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) toetus teavitustegevuseks 
tarbijaküsimuste alal, sealhulgas toetades
massiteabevahendeid tarbijate kaasamise 
ja täitemeetmete edendamiseks.

(h) toetus teavitustegevuseks 
tarbijaküsimuste alal, sealhulgas ergutades
massiteabevahendeid võtma vastutust õige 
teabe esitamise, teadlikkuse tõstmise ja 
tarbijatele suurema mõjuvõimu andmise 
eest;

Or. en

Muudatusettepanek 122
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 6 – alapunkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) erilise tähelepanu pööramine 
alaealistele suunatud teabele, et tagada 
vastutustundlik reklaamimine ning vältida 
agressiivset või eksitavat tele- ja 
veebireklaami; 

Or. en

Muudatusettepanek 123
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 6 – alapunkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h b) erilise tähelepanu pööramine sellele, 
et ei eksitataks haavatavaid tarbijaid, kel 
on raske tarbijale suunatud teabele juurde 
pääseda ning seda mõista; 

Or. en
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Muudatusettepanek 124
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Tarbijate ulatuslikum harimine 7. Tarbijate ulatuslikum elukestev harimine

Or. fr

Selgitus

Tegemist on kõnealuse punkti sõnastuse kooskõlla viimisega esildatud artikli 4 punkti b 
alapunkti 7 uue sõnastusega.

Muudatusettepanek 125
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III eesmärk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õigused ja kaebuste lahendamine:
konsolideerida tarbijate õigusi, eelkõige 
regulatiivsete meetmete abil, ning 
parandada nende võimalust kasutada 
kaebuste lahendamise mehhanisme, 
sealhulgas alternatiivset vaidluste 
lahendamist

Õigused ja kaebuste lahendamine:
arendada ja tugevdada tarbijate õigusi, 
eelkõige regulatiivsete meetmete abil, ning 
parandada nende võimalust kasutada
individuaalseid ja vajaduse korral 
kollektiivseid kaebuste lahendamise 
mehhanisme, sealhulgas alternatiivset 
vaidluste lahendamist

Or. fr

Selgitus

Kooskõlla viimine esitatud artikli 3 lõike 1 punkti c uue sõnastusega.

Muudatusettepanek 126
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 9 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Tarbijatele vaidluste lahendamise
mehhanismi kättesaadavuse lihtsustamine 
ning selle toimimise ja tulemuslikkuse 
seire, eelkõige seoses alternatiivsete 
vaidluste lahendamise skeemidega, 
sealhulgas veebipõhiste süsteemidega, 
samuti vastavate IT-vahendite 
väljaarendamise ja hoolduse kaudu;

9. Tarbijatele nii individuaalsete kui ka 
vajaduse korral kollektiivsete vaidluste 
lahendamise mehhanismide kättesaadavuse 
lihtsustamine ning nende toimimise ja 
tulemuslikkuse seire, eelkõige seoses 
alternatiivsete vaidluste lahendamise 
skeemidega, sealhulgas veebipõhiste 
süsteemidega, pöörates erilist tähelepanu 
erimeetmetele, mis on mõeldud 
haavatavatele isikutele, näiteks eakatele 
ja/või madalama haridustasemega 
inimestele; tarbijatele mõeldud vaidluste 
lahendamise mehhanismide toimimise ja 
tulemuslikkuse seire, samuti vastavate IT-
vahendite väljaarendamise ja hoolduse 
kaudu ning liikmesriikide olemasolevate 
heade tavade ja kogemuste vahetamise 
kaudu;

Or. fr

Selgitus

Kooskõlla viimine esitatud artikli 4 punkti c alapunktide 9 ja 9 a uue sõnastusega.

Muudatusettepanek 127
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 9 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) rahaline toetus 
tarbijaorganisatsioonide osalemiseks 
vaidluste alternatiivse lahendamise 
üksuste töös;

Or. en
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Muudatusettepanek 128
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 11 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Rahaline toetus ühismeetmetele avalik-
õiguslike asutuste või 
mittetulundusühendustega, mis kuuluvad 
ühenduse võrgustikesse, mille eesmärk on 
tarbijate teavitamine ja abistamine, et nad 
võiksid kasutada oma õigusi ja 
asjakohaseid vaidluste lahendamise 
võimalusi, sealhulgas vaidluste kohtuvälise 
veebipõhise lahendamise mehhanisme 
(Euroopa tarbijakeskuste võrgustik), 
sealhulgas

11. Rahaline toetus ühismeetmetele avalik-
õiguslike asutuste või 
mittetulundusühendustega, mis kuuluvad 
ühenduse võrgustikesse, mille eesmärk on 
tarbijate teavitamine ja abistamine, et nad 
võiksid kasutada oma õigusi ja 
asjakohaseid vaidluste lahendamise 
võimalusi, sealhulgas vaidluste kohtuvälise 
veebipõhise lahendamise mehhanismi 
(veebipõhine vaidluste lahendamise 
süsteem), sealhulgas

Or. en

Selgitus

Tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise määrusega luuakse Euroopa vaidluste kohtuvälise 
lahendamise veebipõhise süsteemi elektrooniline platvorm. 

Muudatusettepanek 129
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 11 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Rahaline toetus ühismeetmetele avalik-
õiguslike asutuste või 
mittetulundusühendustega, mis kuuluvad 
ühenduse võrgustikesse, mille eesmärk on 
tarbijate teavitamine ja abistamine, et nad 
võiksid kasutada oma õigusi ja 
asjakohaseid vaidluste lahendamise 
võimalusi, sealhulgas vaidluste kohtuvälise 
veebipõhise lahendamise mehhanisme
(Euroopa tarbijakeskuste võrgustik), 
sealhulgas

11. Rahaline toetus ühismeetmetele ning 
partnerluskokkulepete allkirjastamine
avalik-õiguslike asutuste või 
mittetulundusühendustega, mis kuuluvad 
ühenduse võrgustikesse, mille eesmärk on 
tarbijate teavitamine ja abistamine, et nad 
võiksid kasutada oma õigusi ja 
asjakohaseid vaidluste lahendamise 
võimalusi, sealhulgas vaidluste kohtuvälise 
veebipõhise lahendamise mehhanisme
(Euroopa tarbijakeskuste võrgustik), 
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sealhulgas

Or. fr

Selgitus

Kooskõlla viimine esitatud artikli 4 punkti d alapunkti 11 uue sõnastusega. Vastavuses raporti 
projekti muudatusettepanekuga nr 62.

Muudatusettepanek 130
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. rahaline toetus 
tarbijaorganisatsioonide töö 
omavaheliseks kooskõlastamiseks ja 
võrgustike loomiseks, et võtta liidu 
tasandil ühismeetmeid ebaausate 
ettevõtlustavade vastu. 

Or. en

Muudatusettepanek 131
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – eesmärk 2 – rida 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Külastajate arv Veebiportaali 
Teie Euroopa 
tarbijaleheküljed 
(http://europa.eu/
youreurope/citize
ns/shopping/inde
x_et.htm)

pole teada 7 aasta jooksul 
500 %

Or. en
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Selgitus

Kuna veebiportaal Teie Euroopa on ühine platvorm, kuhu on koondatud nii ettevõtete kui ka 
kodanike õigusi käsitlev teave, peab see oma nähtavust tarbijate seas oluliselt suurendama. 

Muudatusettepanek 132
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – eesmärk 3 – tabel – tulp 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk Eesmärk
7 aasta jooksul 50 % 7 aasta jooksul 75 %
7 aasta jooksul 38 500 (+120 %) 7 aasta jooksul 200.000 (+1140 %)

Or. en

Muudatusettepanek 133
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – eesmärk 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. eesmärk. Õigused ja kaebuste 
lahendamine: konsolideerida tarbijate 
õigusi, eelkõige regulatiivsete meetmete 
abil, ning parandada nende võimalust 
kasutada kaebuste lahendamise 
mehhanisme, sealhulgas alternatiivset 
vaidluste lahendamist

3. eesmärk. Õigused ja kaebuste 
lahendamine: arendada ja tugevdada
tarbijate õigusi, eelkõige regulatiivsete 
meetmete abil, ning parandada nende 
võimalust kasutada individuaalseid ja 
vajaduse korral kollektiivseid kaebuste 
lahendamise mehhanisme, sealhulgas 
alternatiivset vaidluste lahendamist

Or. fr

Selgitus

Tegemist on kõnealuse pealkirja sõnastuse kooskõlla viimisega esildatud artikli 3 lõike 1 
punkti c uue sõnastusega.


