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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tõhusama ja õiglasema jaekaubandusturu kohta
(2010/2109(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 5. juuli 2010. aasta aruannet „Kaubandus- ja turustusturu 
järelevalve „Tõhusam ja õiglasem siseturg kaubanduse ja turustuse valdkonnas 2020. 
aastaks”” (KOM(2010)0355) ning sellega kaasnevat komisjoni talituste töödokumenti 
kaubanduse ja turustuse kohta siseturul (SEK(2010)0807);

– võttes arvesse komisjoni algatatud kaubandus- ja turustusturu järelevalve aruande 
teemalise avaliku arutelu (5. juulist kuni 10. septembrini 2010) tulemust;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 25. jaanuaril 2011. aastal korraldatud 
ümarlauda tõhusama ja õiglasema jaekaubandusturu teemal;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 20. jaanuari 2011. aasta arvamust 
aruande „Kaubandus- ja turustusturu järelevalve „Tõhusam ja õiglasem siseturg 
kaubanduse ja turustuse valdkonnas 2020. aastaks”” kohta;

– võttes arvesse komisjoni 27. oktoobri 2010. aasta teatist „Ühtse turu akt. Kõrge 
konkurentsivõimega sotsiaalne turumajandus: 50 ettepanekut ühise tööturu ja 
ettevõtlusmaastiku ning omavahelise kaubavahetuse parendamiseks” (KOM(2010)0608);

– võttes arvesse professor Mario Monti 9. mai 2010. aasta aruannet „Ühtse turu uus 
strateegia”;

– võttes arvesse nõukogu 10. detsembri 2010. aasta järeldusi ühtse turu akti kohta;

– võttes arvesse komisjoni 8. oktoobri 2010. aasta teatist ,,Arukas reguleerimine Euroopa 
Liidus”(KOM(2010)0543);

– võttes arvesse neljandat tarbijaturgude tulemustabelit ,,Making Markets Work For 
Consumers” (sügisene väljaanne – oktoober 2010) ja viiendat tarbijaturgude 
tulemustabelit ,,Consumers at home in the single market” (kevadine väljaanne – märts 
2011);

– võttes arvesse 23. septembril 2010 avaldatud kahekümne esimest tarbijaturgude 
tulemustabelit;

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist ,,Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (KOM(2010)2020);

– võttes arvesse komisjoni 25. juuni 2008. aasta teatist „„Kõigepealt mõtle väikestele”–
Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act”“(KOM(2008)0394);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta direktiivi 
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2011/7/EL hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 
764/2008, milles sätestatakse menetlused seoses teatavate riiklike tehniliste eeskirjade 
kohaldamisega teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate toodete suhtes ja 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 3052/95/EÜ2;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 
765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete 
turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/933;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsust nr 768/2008/EÜ 
toodete turustamise ühise raamistiku kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 
93/465/EMÜ4;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 
direktiivi 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul5;

– võttes arvesse 22. veebruari 2011. aasta raportit ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv tarbijaõiguste kohta (A7-0038/2011);

– võttes arvesse 26. jaanuari 2011. aasta raporti projekti juhtimise ja partnerluse kohta 
ühtsel turul (2010/2289(INI));

– võttes arvesse 13. jaanuari 2011. aasta raporti projekti ühtse turu kohta ettevõtluse ja 
majanduskasvu edendajana (2010/2277(INI));

– võttes arvesse 12. jaanuari 2011. aasta raporti projekti ühtse turu kohta Euroopa 
kodanikele (2010/2278(INI));

– võttes arvesse oma 21. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni Euroopa standardimise tuleviku 
kohta6;

– võttes arvesse oma 21. septembri 2010. aasta resolutsiooni e-kaubanduse siseturu 
väljakujundamise kohta7;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 20. mai 2010. aasta resolutsiooni ühtse turu loomise 
kohta tarbijatele ja kodanikele8;

                                               
1 ELT L 48, 23.2.2011, lk 1.
2 ELT L 218, 13.8.2008, lk 21.
3 ELT L 218, 13.8.2008, lk 30.
4 ELT L 218, 13.8.2008, lk 82.
5 ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0384.
7 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0320.
8 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0186.



PR\857332ET.doc 5/15 PE458.748v01-00

ET

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2010. aasta resolutsiooni tarbijakaitse kohta1;

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2010. aasta resolutsiooni siseturu tulemustabeli kohta2;

– võttes arvesse oma 9. märts 2010. aasta resolutsiooni SOLVITi kohta3;

– võttes arvesse oma 19. veebruari 2008. aasta deklaratsiooni Euroopa Liidus tegutsevate 
suurte selvehallide jõupositsiooni kuritarvitamise uurimise ja selle vastu võitlemise 
kohta4;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A7-0000/2011),

A. arvestades, et Euroopas tekitab muret maad võttev protektsionism;

B. arvestades, et ühtse turu täieliku potentsiaali ärakasutamiseks tuleb reaalmajandus võtta 
uuesti poliitilise päevakorra keskmesse;

C. arvestades, et jaekaubandusturul on võtmeroll ühtse turu taaskäivitamisel, mille EL on 
oma kohustuseks võtnud,

Konkurentsivõime, kasvu ja töökohtade edendamise visioon

1. rõhutab, et jaekaubanduse sektor on Euroopa kasvu, konkurentsivõime ja töökohtade 
edendamise liikumapanev jõud ning otsustava tähtsusega Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamisel; 

2. rõhutab, et jaemüüjad pakuvad mitmesuguseid uudseid viise, kuidas kaupu ja teenuseid 
müüa, ning suurendavad tarbija valikut ja eriti noorte paindlikke töövõimalusi; 

3. kutsub ELi institutsioone üles jaekaubanduse sektorit kui ühtse turu akti tugisammast 
poliitikas maksimaalselt esile tõstma; 

4. kutsub komisjoni üles kindlustama eri poliitikavaldkondade kooskõlastamist ja võtma 
jaekaubanduse sektoris terviklikke pikaajalisi meetmeid; 

5. peab kahetsusväärseks, et jaekaubandussektori täieliku potentsiaali saavutamisel on 
endiselt tõsiseid takistusi; rõhutab, et nendega tuleb viivitamatult tegeleda; 

6. rõhutab, et jaemüüjad ja tarnijad vastutavad ühiselt tõhusama ja õiglasema 
jaekaubandusturu saavutamise eest; 

7. on seisukohal, et reguleerivate meetmete võtmise asemel tuleb peamist tähelepanu pöörata 
pigem ELi lepingu põhimõtete, kehtivate siseturu eeskirjade ja olemasolevate vahendite 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0046.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0051.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0047.
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0054. 
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tõhusale rakendamisele ning iseregulatsioonile;

Kaupade ja teenuste vaba liikumise takistuste kõrvaldamine

8. väljendab muret seoses sellega, et piiravad siseriiklikud eeskirjad, erinevad tõlgendused ja 
puudulik jõustamine raskendavad kaupade ja teenuste vaba liikumist ELis; rõhutab, et 
täiendavate testide ja registreerimise nõuded, sertifikaatide ja standardite 
mittetunnustamine, tarnete territoriaalne piiramine ning muud sarnased meetmed 
tähendavad tarbijate ja jaemüüjate, eriti aga VKEde jaoks lisakulu;

9. tunnistab vajadust ELi hinnaerinevuste põhjalikuma analüüsi järele, et kindlustada 
tarbijatele hindade läbipaistvus riiklikke eelarve- ja tööturu eeskirju piiramata; 

10. nõuab liikmesriikidelt tungivalt täielikku ja õiget siseturu – eriti kaupade paketi, teenuste 
direktiivi, hilinenud maksete direktiivi, e-kaubanduse direktiivi ja väikeettevõtlusalgatuse 
„Small Business Act” – rakendamist, kattuvuste kõrvaldamist ja halduskoormuse 
vähendamist; 

11. palub komisjonil liikmesriike põhjalikumalt kontrollida, et vähendada ülevõtmise 
puudujääki ja tagada tõhus vastastikune kaupade ja teenuste tunnustamine; palub 
komisjonil kindlustada ka kehtivate eeskirjade lihtsustamine;

12. julgustab ettevõtjate ühendusi Euroopa Komisjoni toetusel pakkuma huvirühmadele nende 
õiguste ning nende käsutuses olevate vahendite, nt SOLVITi kohta rohkem teavet, 
koolitusi ja õigusalast nõu;

13. rõhutab, et killustatud maksesüsteem takistab kaubandust; kutsub komisjoni üles 
täiustama ühtset euromaksete piirkonda (SEPA), et välja töötada peamine makseteenus, 
mis on kättesaadav kõikidele kaartidele, suurendades sellega tehingukulude läbipaistvust 
ja vähendades vahendustasusid, ning kindlustama kiiremaid ELi siseseid 
pangaülekandeid;

Turu avamine ettevõtjatele ja tarbijatele

14. võtab teadmiseks kodanikuühiskonna ja VKEde murelikud avaldused seoses sellega, et 
üha rohkem tekib kaubanduskeskusi ning kõrvalistes piirkondades ja kesklinnades 
suletakse kohalikke kauplusi ja turge; rõhutab, et jaekaubanduse planeerimine ei tohiks 
toimuda tarbijate valikuvabaduse arvelt;

15. on seisukohal et turule pääsemine tuleb tagada subsidiaarsuse põhimõtet täielikult 
järgides; rõhutab samas, et piirkondlikul planeerimisel ei tohiks mööda minna teenuste 
direktiivist ega luua varjatud takistusi jaemüügiettevõtete asutamisele;

16. rõhutab, et e-kaubandus täiendab oluliselt väljaspool võrgukeskkonda toimuvat 
kaubandust ning e-kaubanduse täieliku potentsiaali arendamiseks tuleb võtta sobivaid 
meetmeid; kutsub komisjoni üles kaasama uude e-kaubandust käsitlevasse teatisse 
meetmeid, mis suurendaksid usaldust, eelkõige lihtsustades domeenide piiriülest 
registreerimist, parandades internetipõhiste maksete turvalisust ja hõlbustades piiriülest 
võlgade sissenõudmist;
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17. peab kahetsusväärseks, et jaemüüjate asutamisvabadust piiravad ELis arvukad takistused; 
tunneb eriti muret seoses teatud siseriiklike kaubandus- ja maksuseadustega, mis 
avaldavad välismaistele jaemüüjatele tegelikult diskrimineerivat mõju;

18. kutsub komisjoni üles siseturu põhimõtteid eiravate liikmesriikide suhtes 
kindlakäelisemalt tegutsema, kiirendama rikkumismenetlusi nn kiirmenetluse abil ning 
esitama Euroopa Parlamendile iga kuue kuu järel aruande jaekaubanduse valdkonnas 
lahendatud juhtumite kohta;

Lepinguliste ja äritavade järgimine ettevõtjatevahelistes suhetes

19. kinnitab veel kord, et vaba konkurents ja lepinguvabadus on jaekaubandusturu eduka 
toimimise võti;

20. tunnistab, et ettevõtjatel on erinev turuvõim, et nad peavad tegutsema majanduslikult 
otstarbekal viisil ja et EL vajab globaalses konkurentsis püsimiseks eesrindlikke 
majandusettevõtjaid; 

21. võtab samas teadmiseks laialt levinud mure seoses sellega, et suuremad ettevõtjad, kellel 
on turul valitsev positsioon, suruvad väiketarnijatele ja jaemüüjatele peale ebaõiglasi 
tingimusi (nt valikulise jaotamise mehhanismid, piirav tegevus, hinnakontroll, toodete 
etteteatamiseta nimekirjast väljajätmine) ja moonutavad taolise tegevusega konkurentsi; 
rõhutab, et niisugune tegevus mõjutab kogu jaekaubanduse tarneahelat;

22. rõhutab, et jaemüüjate kaubamärkide väljatöötamine ei tohiks mõjutada tarbija 
valikuvõimalusi või VKEde võimalusi oma tegevust laiendada;

23. on seisukohal, et „parasiitlik jäljendamine”, mis võib tuleneda jaemüüjate kaksikrollist nii 
kaubamärgi tootja kliendi kui ka konkurendina, on vastuvõetamatu tegevus ning selle 
probleemiga tuleks viivitamatult tegeleda;

24. tunnistab, et jaekaubanduse tarneahelas vajatakse tasakaalustatumaid suhteid ja suuremat 
läbipaistvust; rõhutab vajadust lõpetada vastasseis ja alustada faktidele tuginevat dialoogi, 
et taastada usaldus ja võimaldada õiglasemaid läbirääkimisi ning kõigile võrdseid 
võimalusi;

25. nõuab komisjonilt ja liikmesriikidelt tungivalt konkurentsiõiguse, ning kui see on 
siseriiklikul tasandil võimalik, ka ebaõiglase konkurentsi ja monopolide vastaste seaduste 
täielikku ja ühtset jõustamist;

26. toetab toiduainete tarneahela parema toimimise kõrgetasemelise foorumi 
ettevõtetevahelise lepingutava ekspertide platvormi suurepärast tööd, eriti seoses 
silmanähtavalt ebaõiglase konkurentsitegevuse määratlemise, loetlemise ja hindamisega, 
mille aluseks on faktid ja konkreetsed näited;

27. tunnistab mõnede huvirühmade väljendatud vajadust läheneda probleemile laiemalt ja 
horisontaalselt, laiendades kohaldamisala ka muudele valdkondadele peale 
põllumajandusliku toidutööstuse; palub komisjoni ja ettevõtjate ühendusi ekspertide 
platvormi töö alusel uurida võimalusi luua uus tähtajatu foorum, mis keskenduks 
jaekaubandusele tervikuna;
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28. avaldab samas tugevat toetust jaemüüjate ja tarnijate ühenduste intensiivsele tööle 
mitteametliku dialoogi algatamiseks ja korrapäraste konsultatsioonimehhanismide 
loomiseks konkurentsiõiguse valdkonnas; tunneb heameelt nende vabatahtliku algatuse 
üle sõlmida kokkulepe deklaratsiooni kohta, mis käsitleb ühiseid hea kaubandustava 
põhimõtteid kogu jaekaubanduse tarneahela ulatuses; 

29. märgib murelikult, et kehtivaid õigusakte ei rakendata (eriti VKEde seas) oma õiguste 
kaitseks täielikult seetõttu, et ollakse majanduslikult sõltuvad ja kardetakse ettevõttest 
ilmajäämist; palub komisjonil, liikmesriikidel ja ettevõtjate ühendustel kindlaks teha, 
kuidas oleks võimalik taastada usaldus ja lihtsustada kohtusüsteemi poole pöördumist, 
kaasa arvatud anonüümse kaebuse esitamist;

30. palub komisjonil avaldada 2011. aasta lõpuks teatis, milles oleksid ära toodud 
kaubandustavasid ja lepingulisi suhteid käsitlevad riiklikud õigusaktid ja vahendid, ning 
hinnata põhjalikult, kas neid eeskirju on korrakohaselt jõustatud ning kas on vaja edasisi 
meetmeid;

31. on seisukohal, et õigusaktide ettepanekute esitamise asemel tuleks uurida vaidluste 
alternatiivse ja mitteametliku lahendamise võimalusi ja hüvitusmehhanisme ning hinnata 
nende tõhusust;

32. palub komisjonilt ja jaekaubanduse tarneahela ettevõtjatelt parlamendile iga-aastase 
aruande esitamist, mis käsitleks olemasolevate platvormide ja vaidluste mitteametliku 
lahendamise mehhanismide vallas tehtud edusamme; soovitab arutada tulemusi iga-
aastasel jaekaubandusturu ümarlaual, mille korraldab siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon;

Tõhususe suurendamine ja säästev tarbimine − uuenduslikud tavad

33. tunneb heameelt selle üle, et jaemüüjad ja tarnijad on rohelise mõttelaadi edendamise 
esirinnas ning toetab nende võetud säästva tarbimise kohustusi;

34. rõhutab, et jaemüüjad ja tarnijad on teadus- ja arendustegevuse eestvedajad; julgustab neid 
investeerima uude tehnoloogiasse, et veelgi parandada logistikat ja transporti, 
energiatõhusust, jäätmekäitlust ja pakendamist ning vahetada häid tavasid; 

35. kutsub huvirühmi üles käivitama uusi algatusi, et võidelda toidujäätmete tekkimise vastu;

36. tunneb heameelt EuroCommerce'i ja UNI-Europa vahelise kokkuleppe üle, mis on hea 
näide sotsiaalse dialoogi toimimise kohta ärisuhetes; tunnistab, et tuleb teha suuremaid 
jõupingutusi selle nimel, et suurendada tarbijale suunatud teavet jaemüüjate sotsiaalse 
vastutuse kohta, viia uutesse tehnoloogiatesse tehtavad investeeringud vastavusse 
inimkapitaliga ja võidelda mitteametliku majanduse vastu;

Edasine tegevus

37. palub komisjonil ette valmistada üldine Euroopa Liidu jaekaubanduse tegevuskava, et 
luua saavutustele tuginev strateegia, mis aitab tegeleda lahendamata probleemidega ja 
annab valdkonna eripäradest lähtuvaid soovitusi;
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38. ergutab jaemüüjaid ja tarnijaid aktiivselt osalema avatud, konstruktiivses ja jätkuvas 
dialoogis, et jõuda praktiliste lahendusteni; kutsub ELi institutsioone üles seda protsessi 
aktiivselt toetama;

39. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

I. Konkurentsivõime, kasvu ja töökohtade visioon

Raport käsitleb uute töökohtade loomist Euroopas kauplemist takistavate piiride, tõkete ja 
bürokraatia teel.

Jaekaubandussektor on üks Euroopa majanduse tugisambaid. See on dünaamiline turg, mis 
pakub tööd ligi 20 miljonile inimesele, annab 4,2 % ELi SKPst ning esindab 20 % Euroopa 
VKEdest. Jaemüüjad osutavad ka teenuseid, loovad uusi erinevaid müügimeetodeid (näiteks 
otsemüük) ja pakuvad lihtsat tööturule pääsemise võimalust.

Kuigi jaekaubandus on kriisi ajal suhteliselt hästi toime tulnud, raskendab ELi kaubandust 
pead tõstev majanduslik natsionalism. Vanad takistused jäävad püsima ja tekitatakse juurde 
uusi, mis mõjutavad ettevõtluskeskkonda ning välismaiste jaemüüjate investeeringuid ja uute 
töökohtade loomist.

Raportöör hoiatab protektsionismi eest ja kutsub poliitilist juhtkonda üles võtma 
reaalmajandust uuesti poliitilise tegevuse keskmesse. Raportiga esitatakse üleskutse tegutseda 
vaba liikumise ja ettevõtluse rajamise nimel Euroopa piires, lähtudes õiglastest, 
tasakaalustatud ja läbipaistvatest kaubandussuhetest ning säästvast tarbimisest.

Liiga sageli tekitatakse uusi siseriiklikke tõkkeid töökohtade ja VKEde kaitseks. Selle asemel 
tuleks Euroopa kaubandust takistavad asjaolud kaotada ning soodustada töökohtade ja VKEde 
teket. Ometi tuleb praegusel valitsemissektori võlakriisi ajal inimeste õigustatud muret seoses 
töökohtade kaotamisega tõsiselt võtta, nagu ka VKEde muret seoses ettevõttest 
ilmajäämisega. Kõigil tasanditel tuleb tõhustada dialoogi, mis aitab parandada arusaamist, 
taastada usaldust ja ületada raskused.

Raportöör võtab selgelt mitteregulatiivse hoiaku ja paneb erilist rõhku muudele vahenditele, 
mille rakendamist tuleks uurida enne uute õigusmeetmete võtmist. Suurel määral on sobivad 
eeskirjad juba olemas, kuid vaba liikumist takistab nende ebapädev jõustamine. Tuleks 
keskenduda olemasolevate eeskirjade rakendamisele ja kooskõlastamisele. Siseriiklike 
piirangute ja siseturu eeskirjade mis tahes rikkumise vastu on vaja võtta otsustavaid 
meetmeid, mis toetuksid kõigile olemasolevatele vahenditele, eriti konkurentsiõigusele ja 
rikkumismenetlustele.

Tegelikkuses kohaldatakse konkurentsiõigust peamiselt tootjatele ning vähem jaemüüjatele, 
eriti mis puudutab turgu valitseva seisundi kuritarvitamist ja ebalojaalsust. Praegused 
rikkumismenetlused on pikalevenivad ja raskesti jälgitavad. Seega palutakse komisjonil 
menetlusi lihtsustada ja võtta kasutusele sihttasemed eelnevalt rangeid seisukohti võtmata.

II. Ettevalmistusprotsess: äriringkondade kaasamine
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Raport on suunatud tegevusele. Eesmärk on anda konkreetsed vastused konkreetsetele 
probleemidele, mis mõjutavad jaemüügiga tegelevaid ettevõtjaid. Raportöör keskendub 
sellele, mida oleks võimalik Euroopa tasandil ette võtta, et suurendada jaemüügi tarneahela 
tõhusust ja õiglust ning et tarbijad saaksid kasu integreeritumast jaekaubandusturust.
Raportöör tegi variraportööride ja komisjoniga koostööd, juhindudes järgmistest 
põhimõtetest:

- esmatähtsate eesmärkide seadmine, võttes aluseks komisjoni aruande kaubandus- ja 
turustusturu järelevalve kohta ning keskendudes kõige probleemsematele ja pakilisematele 
küsimustele, mis on olulised Euroopa majanduse taastumiseks;

- ulatusliku, probleeme sügavuti käsitleva viiekuulise sektoriülese ja riikidevahelise 
konsulteerimise käivitamine, kus osalevad nii suured kui ka väiksemad tarnijad ja jaemüüjad, 
sõltumatud jaemüüjad, tarbijate ühendused ning Euroopa kaubamärkide ja ettevõtjate 
ühendused, et kindlaks teha nimetatud asjaosaliste igapäevased probleemid1;

- käimasoleva töö hindamine, et vältida topelttööd ja toetada kõige asjakohasemaid algatusi.

Konsulteerimised ja avalikud arutelud on aidanud osaliselt lahendada pingete ja usaldamatuse 
probleemi. Selles suhtes on raport kavandatud muutuvaks dokumendiks, millest saab alguse 
kõigi asjaosaliste senisest elavam arutelu.

Ühtse turu akti teemalise avaliku konsulteerimisega paralleelselt toimuv ettevalmistustöö on 
näidanud, kui tähtis on ühtse turu programmi lõpuleviimine, et saavutada jaemüügi 
maksimaalne potentsiaal.

Raport on ainulaadne selle poolest, et viimaste aastate jooksul ei ole komisjon 
jaekaubandussektori kohta teostanud ühtki sügavuti minevat analüüsi.

III. Kaupade ja teenuste vaba liikumise takistuste kõrvaldamine

Huvirühmadelt pärinevate faktiliste asjaolude toel on raportöör kindlaks teinud teatud 
juhtumid, kus on tegemist kaupade ja teenuste vaba liikumise takistamisega. Näiteks hollandi 
juust tuleb Prantsusmaal müümiseks ümber pakkida, sest seal kehtivad kaalu ja suuruse suhtes
teised nõuded, Ühendkuningriigis ohutuks peetavad mänguasjad peavad Saksamaal müüki 
pääsemiseks läbima eraldi testid, toolide müümiseks on Itaalias vaja sertifikaati, mis tõendab, 
et neid ei saa kasutada piinamiseks, Ungari tuleohutuseeskirjad keelavad vaipade impordi 
hotellidele, Hispaanias aga kehtivad erinevad reeglid šokolaadi kohta.

                                               
1 Soovi korral on võimalik tutvuda konsulteerimisel osalejate nimekirjaga.
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Killustatus ja piiravad riigisisesed meetmed põhjustavad üleliigset bürokraatiat ja kulusid, 
eriti VKEde jaoks. Praktiliste takistuste kõrvaldamiseks peaks tõhusamalt rakendama 
olemasolevaid vahendeid, nagu SOLVIT ja siseturu infosüsteem (IMI).

Killustatud maksete süsteem takistab ELis vaba kaubandust ja iga päev kaotatakse 
tehingutasudena suuri summasid. ELi siseste maksete kooskõlastamine peaks olema 
esmatähtis ülesanne. Ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) ülevaatamisel tuleks arvesse võtta 
ka interneti- ja mobiilimaksete innovatiivset potentsiaali.

IV. Turu avamine ettevõtjatele ja tarbijatele

Linnaplaneerimine kuulub riiklikku pädevusse ning subsidiaarsuse põhimõttest tuleb 
kinni pidada. Kuid linnaplaneerimise eeskirjad ei tohiks ei otseselt ega kaudselt piirata 
asutamisõigust.

Tarbijate pääs turule

Kaubanduskeskuste ja kaupluste teemaline arutelu tekitab vastakaid seisukohti. Väljendatakse 
muret seoses sellega, et kohalikke poode, mis pakuvad traditsioonilisi tooteid, jääb Euroopas 
üha vähemaks. Kodanike valikuvabadust ei tohiks piirata ei auto puudumine, auto 
mittekasutamine keskkonnasäästlikel põhjustel, kõrge iga ega kesklinnas või kõrvalises 
piirkonnas elamine.

Usalduse suurendamine veebipõhise kaubanduse vastu aitaks tuua tooted tarbijatele lähemale.
Seega nõuab raportöör meetmete võtmist, mis võimaldaksid e-kaubanduse potentsiaali ära 
kasutada.

Sageli süüdistatakse suuri kaubanduskette ja -keskusi väiksemate kaupluste väljatõrjumises.
Tegelik pilt on aga hoopis keerulisem. Kaubanduskeskused ja tehasekauplused pakuvad 
samuti nn universaalkaupluse eelist, meeldivat ostukeskkonda ja soodsaid hindu. Probleem ei 
seisne ainult suuruses või väiksuses, vaid pigem kogu ahelas: tarnijad, jaemüüjad, omanikud.

Tuleks põhjalikult analüüsida, kuidas kõige paremini pakkuda tarbijatele vaba valikut, 
saavutada suurte ja väikeste kaupluste tasakaal ning õiglased suhted ja kindlustada samas 
vaba konkurents. Vaja on konstruktiivsemat dialoogi kõikide asjaosaliste vahel.

Ettevõtjate pääs turule

Tõendid näitavad, et varjatud ja kahjulikud takistused on suurenenud. Näiteks on mõned 
kohalikud ametiasutused jaemüüjatele peale sundinud uusi lubasid, mis tegelikkuses 
välistavad paljude teenusepakkujate tegutsemise nende piirkonnas. Mõnedes piirkondades on 
kehtestatud kvoodid, mis määratlevad selle piirkonna lubatud konkurentsitaseme. Selle 
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tagajärjel on suuremad jaemüüjad tohtinud seal avada vaid piiratud arvu kauplusi.

Veelgi ilmsemaid piiranguid tähendavad hiljuti mitmetes riikides vastu võetud kaubandus- ja 
maksuseadused, s.h. Ungari maksuseadus. Maksupoliitika on riikliku pädevuse küsimus, kuid 
eespool nimetatud maks mõjutab tegelikult peamiselt välismaiseid ettevõtjaid. Siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni delegatsiooni visiidil Budapesti (22.-24. veebruaril) esitas raportöör 
Ungari ametivõimudele sellekohase küsimuse. Hetkel kontrollib komisjon seaduse vastavust 
ELi aluslepingutele.

V. Lepinguliste ja äritavade järgimine ettevõtjatevahelistes suhetes

Ettevõtjatevahelised lepingu- ja ärisuhted on tekitanud vaidlusi juba pikka aega ning 
pinged kogu jaekaubanduse tarneahelas ei too kellelegi kasu.

Suurt muret tekitavad turgudel valitsevate väheste ettevõtjate ning erinevate tarnijate ja 
kauplejate vastasleerid. Juhtumiuuringud näitavad valikulise turustamise, piirava tegevuse, 
hinnakontrolli ja toodete ühepoolse nimekirjadest väljajätmise sagenemist. Näiteks kaupade 
hinnatõusu tagajärgi kannavad sageli väikesed tarnijad, kes on sunnitud vähendama oma 
kasumimarginaale. Ostuhindu kohandatakse vaid osaliselt ning pikaajalise hilinemisega,
esineb ka tarnijate vahetamist ilma etteteatamiseta.

Kuid jällegi on üldpilt keeruline ning levinud tavad mõjutavad kogu jaekaubanduse 
tarneahelat. Näiteks on suurematel kaubamärkidel läbirääkimistel suurem mõjujõud, sest nad 
pakuvad „hädavajalikke” tooted. Jaemüüjad võivad aga nimekirjast välja jätta sama 
kaubamärgi vähem tuntud tooted.

Surve vähendada kulusid ja ostuhindu ning pingeline konkurents tarneahelate vahel viib 
läbirääkimistel mõnikord tahes-tahtmata ebaausate tavadeni. Suured jaemüüjad tunnevad 
sageli, et ebaausate tavade teemal peetud arutelusid juhivad väärarusaamad ja mustamine, 
samas kui teised tunnevad, et suured ettevõtjad on sisse võtnud eitava või kaitsva positsiooni.

Faktilistele asjaoludele tuginedes tuleb läbi vaadata kõige olulisemad küsimused: kas 
jaemüüjate juurdetekkimine moonutab vaba konkurentsi? Kas tsentraliseeritud ostumeetodid 
võimaldavad VKEdele võrdse turule pääsemise? Kas logistiline mugavus kaalub ostuotsuste 
tegemisel toodete kvaliteedi ja valiku üles? Mis kõige tähtsam: kas tarbijad tahavad ainult 
soodsaid hindu või soovivad nad oma raha eest ka paremat kvaliteeti? Kas tarbijateni jõuab 
terviklik pilt, mille põhjal nad saaksid vastu võtta teadlikke otsuseid?

Jaemüüjate kaubamärkide paljundamine tekitab samuti vaidlust ja vajab põhjalikumat 
arutelu ning teadlikkuse suurendamist poolt- ja vastuargumentide kohta. Hiljutises uuringus 
jõudis komisjon järeldusele, et praeguse seisuga ei vähenda jaemüüjate kaubamärgid ei 
valikut ega innovatiivsust. Kuid kas kaubamärgiga toodete asendamine jaemüüjate 
kaubamärkidega on tõesti see, mida tarbijad soovivad? Pealegi tekitab kaubamärkide 
kopeerimine kaubamärgi tootjatele tõsist muret ning probleemiga tuleb tegeleda.
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Üldiselt on lahenduseks lepinguvabadus ja tarbija mõjuvõimu suurendamine. Tuleb saavutada 
õige tasakaal ja läbirääkimised peavad toimuma õiglasemalt, ilma turu dünaamikat 
moonutamata. Heade näidete hulka VKEde loova tegevuse kohta kuulub muu hulgas 
korporatiivsete struktuuride loomine läbirääkimistel suuremate ettevõtjatega.

Kuid õiguslikke meetmeid ei taheta võtta. Teabe andmine läheb sageli liiga kalliks maksma.
Kohtusüsteemi poole pöördumist tuleks lihtsustada ning püüelda alternatiivsete vaidluse 
lahendamise vahendite kasutamise poole. Komisjon peab täiendavalt analüüsima siseriiklike 
eeskirjade tõhusust ebaausate tavade praktiseerimise eest karistamisel, et kindlaks teha, 
millised lahendused toimivad ja kas oleks tarvis täiendavaid meetmeid.

Võitlus ebaausate tavade vastu

Viimaste kuude jooksul on raportöör julgustanud kõiki asjaosalisi üksteise süüdistamise 
ja eitamise asemel otsest dialoogi alustama.

Võttes arvesse, et ettevõtjatevaheliste lepingutavade ekspertide platvorm on alles 
algstaadiumis ning selle väljakujundamine kestab veel kaks aastat, pakub raportöör ühe kindla 
lahenduse asemel välja kolm võimalust.

- ekspertide platvormi arutelude tõhustamine, et ebaausate tavade probleemi hinnata ja sellega 
tegeleda. Ühe sammuna asjaolude tuvastamise poole kiidab raportöör heaks ebaausaid tavasid 
käsitleva uuringu, mille viisid hiljuti läbi Euroopa Liidu toiduaine- ja joogitööstuste 
konföderatsioon (CIAA) ja Euroopa kaubamärgiomanike assotsiatsioon (AIM).
- uue foorumi asutamine, mis laiendaks kohaldamisala muudele valdkondadele peale 
põllumajandus- ja toiduainetööstuspoliitika ning keskenduks jaekaubandusele tervikuna.

- ideaaljuhul vabatahtlike algatuste käivitamine äriringkondade poolt. Esimesed edusammud 
on tehtud ning on märgata soovi probleeme tunnistada ja nendega konstruktiivse dialoogi 
käigus tegeleda. Raportöör loodab väga, et käimasoleva põhjaliku konsulteerimise tulemusena 
jõutakse iseregulatsiooni ja konkreetsete lubadusteni, nagu korrapärane dialoog ja eetilistele 
põhimõtetele kindlaksjäämine.

Ükski neist võimalustest ei tohiks ekspertide platvormi tööga kattuda, vaid peaks pigem 
käimasolevat protsessi toetama.

Raportöör soovitab, et ELi institutsioonid ja huvirühmad võiksid igal aastal koguneda 
jaekaubandusturu ümarlauale, et dialoogi edusammude põhjal edasi liikuda.

VI. Tõhususe ja jätkusuutlikkuse suurendamine − uuenduslikud tavad

Jaekaubandusel on säästva majanduse arendamisel väga tähtis roll, seega tuleks jätkata 
säästva tarbimise edendamist, muutes kvaliteetsed tooted kergesti kättesaadavaks.
Eeskujulikud näited vabatahtlikest lubadustest on muu hulgas Euroopa jaekaubanduse 
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ümarlaua deklaratsioon energia kohta, WayAhead, jätkusuutlikkust käsitlev jaemüügifoorum, 
säästva tarbimise ülemaailmne foorum, tarbekaupade foorum ja tarbija vajadustele 
reageerimise liit (Efficient Consumer Response, ECR).

Raportöör julgustab jaekaubandussektoris tegema täiendavaid investeeringuid 
innovatiivsetesse logistika- ja transpordilahendustesse, energiatõhususse, pakendamisse ja 
jäätmekäitlusesse. Samuti palub raportöör kooskõlastatud tegevust toidujäätmete tekkimise
vastu võitlemisel.

Jaekaubandus on sektor, kus sotsiaalne dialoog näib edukalt toimivat. Raportöör kiidab heaks 
tõsiasja, et EuroCommerce ja UNI-Europa on saavutanud kokkuleppe ning toetab selle sisu.

VII. Edasine tegevus

On aeg tunnistada jaekaubandussektori saavutusi, valdkonnale omaseid probleeme ja 
väljakutseid. Raportöör nõuab Euroopa jaekaubanduse integreeritud tegevuskava ja 
konkreetsete ettepanekutega poliitilise raamistiku väljatöötamist, et kerkivaid probleeme 
praktiliste meetmete abil lahendada.

Nüüd on jaemüüjate kord tegutseda. ELi institutsioonid peaksid vabatahtlikke algatusi 
põhjalikumalt kontrollima ja hindama. Enne olukorraga lähemalt tutvumist ei tohiks 
alternatiivseid võimalusi välistada. Edasine tegevus sõltub iseregulatsiooni mõjususest.


