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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

uue tarbijapoliitika strateegia kohta
(2011/2149(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, nagu see on Euroopa Liidu lepingu 
artikliga 6 aluslepingutesse hõlmatud,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 26, milles on sätestatud, et 
,,siseturg hõlmab sisepiirideta ala, mille ulatuses tagatakse kaupade, isikute, teenuste ja 
kapitali vaba liikumine vastavalt aluslepingute sätetele”,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõiget 3, milles sätestatakse, et liit taotleb 
kõrge konkurentsivõimega sotsiaalset turumajandust, mille eesmärk on saavutada täielik 
tööhõive ja sotsiaalne progress, samuti kõrgetasemelist keskkonnakaitset ja keskkonna 
kvaliteedi parandamist,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 9, milles sätestatakse, et ,,oma 
poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel võtab liit arvesse kõrge tööhõive 
taseme edendamise, piisava sotsiaalse kaitse tagamise, sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse 
ning hariduse, koolituse ja inimeste tervise kaitse kõrge tasemega seotud nõudeid”,

– võttes arvesse, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 11 kohaselt peab liidu poliitika 
ja tegevuse määratlemisse ja rakendamisse integreerima keskkonnakaitse nõuded, 
eelkõige pidades silmas säästva arengu edendamist,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 12, milles sätestatakse, et „liidu 
ülejäänud poliitika ja meetmete määratlemisel ning rakendamisel võetakse arvesse 
tarbijakaitse nõudeid”,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 14 ja selle protokolli nr 26 
üldhuviteenuste (üldist majandushuvi pakkuvate teenuste) kohta,

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Ülemkogule „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (KOM(2010) 2020),

– võttes arvesse oma 6. juuli 2011. aasta seadusandlikku resolutsiooni nõukogu esimese 
lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse määrusi 
(EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 
87/250/EMÜ, 90/496/EMÜ, 1999/10/EÜ, 2000/13/EÜ, 2002/67/EÜ, 2008/5/EÜ ja määrus 
(EÜ) nr 608/20041,

– võttes arvesse oma 23. juuni 2011. aasta õigusloomega seotud resolutsiooni ettepaneku 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0324.



PE469.961v02-00 4/13 PR\877076ET.doc

ET

kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tarbija õiguste kohta1,

– võttes arvesse Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku 2010. aasta aastaaruannet, Euroopa 
Liidu Väljaannete Talitus, 2011,

– võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2011. aasta teatist „Tarbijad tunnevad end ühtsel turul 
koduselt” („Consumers at home in the single market”), viies tarbijatingimuste 
tulemustabel (SEK(2011)0299),

– võttes arvesse komisjoni 22. oktoobri 2010. aasta teatist „Panna turg tarbijate heaks 
tööle”, neljas tarbijaturu tulemustabel (SEK(2010)1257),

– võttes arvesse oma 20. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni finants-, majandus- ja 
sotsiaalkriisi kohta: soovitused vajalike meetmete ja algatuste kohta (vahearuanne)2,

– võttes arvesse oma 21. septembri 2010. aasta resolutsiooni e-kaubanduse siseturu 
väljakujundamise kohta3,

– võttes arvesse professor Mario Monti 9. mai 2010. aasta aruannet komisjonile ühtse turu 
taaselustamise kohta, pealkirjaga „Uus ühtse turu strateegia”,

– võttes arvesse oma 20. mai 2010. aasta resolutsiooni ühtse turu loomise kohta tarbijatele ja 
kodanikele4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiivi 
2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate 
õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) 
(kodifitseeritud versioon)5,

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2010. aasta resolutsiooni tarbijakaitse kohta6,

– võttes arvesse aruannet Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määruse 
(EÜ) nr 2006/2004 (tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste 
vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus)) kohaldamise kohta 
(KOM(2009)0336),

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele ettevõtja ja tarbija vahelise piiriülese e-
kaubanduse kohta ELis (KOM(2009)0557),

– võttes arvesse komisjoni 7. juuli 2009. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele tarbijakaebuste ja -
päringute liigitamise ning nendest teatamise ühtlustatud metoodika kohta 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0293.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0376.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0320.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0186.
5 ELT L 95, 15.4.2010, lk 1.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0046.
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(KOM(2009)0346) ning sellele lisatud komisjoni soovituse eelnõu (SEK(2009)0949),

– võttes arvesse komisjoni 2. juuli 2009. aasta teatist ühenduse tarbijaõigustiku jõustamise 
kohta (KOM(2009)0330) ja 2. juuli 2009. aasta aruannet Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 2006/2004 (tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike 
asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus)) kohaldamise kohta 
(KOM(2009)0336),

– võttes arvesse komisjoni 29. juuni 2009. aasta soovitust ühtse turu toimimise tõhustamise 
meetmete kohta1 ja komisjoni 12. juuli 2004. aasta soovitust siseturgu mõjutavate 
direktiivide siseriiklikesse õigusaktidesse ülevõtmise kohta2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiivi 
2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse kohta (mänguasjade ohutuse direktiiv)3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 
765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete 
turustamisega ning mille eesmärk on kehtestada seoses akrediteerimise ja 
turujärelevalvega eeskirjade ja põhimõtete üldraamistik4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2007. aasta direktiivi 
2007/65/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ 
teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide 
koordineerimise kohta5,

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Majandus-
ja Sotsiaalkomiteele pealkirjaga „ELi tarbijapoliitika strateegia 2007–2013. Tarbijate 
mõjukuse suurendamine, heaolu edendamine ja tõhus kaitse” ning parlamendi 20. mai 
2008. aasta resolutsiooni ELi tarbijapoliitika strateegia 2007–2013 kohta6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta soovitust 
2006/952/EÜ alaealiste ja inimväärikuse kaitse ning vastulause esitamise õiguse kohta 
seoses Euroopa audiovisuaalsete ja online-teabe teenuste sektori konkurentsivõimega7,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ühtse turu, tootmise ja tarbimise 
sektsiooni aruannet „Takistused Euroopa ühtsele turule 2008” (Obstacles to the European 
single market 2008)8,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 
2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise 

                                               
1 ELT L 176, 7.7.2009, lk 17.
2 ELT L 98, 16.4.2005, lk 47.
3 ELT L 170, 30.6.2009, lk 1.
4 ELT L 218, 13.8.2008, lk 30.
5 ELT L 332, 18.12.2007, lk 27.
6 ELT C 180E, 17.7.2008, lk 26.
7 ELT L 378, 27.12.2006, lk 72.
8 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
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koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus)1,

– võttes arvesse oma 12. detsembri 2006. aasta resolutsiooni nõukogu ühise seisukoha kohta 
eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse 
ühenduse tarbijapoliitika tegevusprogramm aastateks 2007–20132,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 2005/29/EÜ, 
mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid 
siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv)3

,

– võttes arvesse nõukogu 24. septembri 1998. aasta soovitust 98/560/EÜ Euroopa 
audiovisuaalsete ja infoteenuste tööstusharu konkurentsivõime tõstmise kohta siseriiklike 
raamistike edendamise kaudu, mille eesmärk on saavutada võrreldav ja tõhus alaealiste ja 
inimväärikuse kaitse4,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning majandus- ja 
rahanduskomisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A7-0000/2011),

A. arvestades, et ELi kodanikud on tarbijatena äärmiselt tähtsad Euroopa 2020. aasta 
strateegia aruka, kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu eesmärkide saavutamiseks, sest 
tarbijakulutused annavad enam kui poole ELi SKPst;

B. arvestades, et 2011. aasta märtsi tarbijatingimuste tulemustabeli kohaselt ja materiaalse 
puuduse indeksi järgi on 17% ELi elanikkonnast vaesed;

C. arvestades, et tarbijad ei ole üks homogeenne rühm ja et neid tarbijate ebavõrdsuse 
tingimusi tuleb käsitleda tarbijakeskses tegevuskavas;

D. arvestades, et EL on seadnud CO2-heite vähendamise eesmärgid, mille raames nõutakse 
kaupade tarbimise vähendamist ja tarbimise säästvamaks muutmist;

E. arvestades, et nõuetekohaselt toimiv siseturg peaks pakkuma tarbijatele laiemat valikut 
kvaliteetseid ja konkurentsivõimelise hinnaga kaupu ja teenuseid ning samal ajal 
kõrgetasemelist tarbija- ja keskkonnakaitset;

F. arvestades, et siseturgu ei tohi lasta kasvada töötava elanikkonna tingimuste arvelt ja et 
EL peab tagama, et töötajate õigusi peetakse alati teenuste vabast liikumisest tähtsamaks;

G. arvestades, et tarbijad paistavad olevat tõrksad nautima turgude integreerimisest tekkivaid 
hüvesid, sest nad ei ole veendunud, et nende õigusi piiriüleste ostude puhul korralikult 
kaitstakse;

                                               
1 ELT L 364, 9.12.2004, lk 1.
2 ELT L 404, 30.12.2006, lk 39.
3 ELT L 149, 11.6.2005, lk 22.
4 ELT L 270, 7.10.1998, lk 48.
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H. arvestades, et komisjon ja riikide täitevasutused peavad suurendama oma jõupingutusi, et 
saavutada kõrgetasemelise tarbijakaitse eesmärk;

I. arvestades, et praeguses majandussurutises on tugev ja pidev jõustamine eriti oluline, kuna 
kriis muudab tarbijad haavatavamaks;

J. arvestades, et omavahel tihedat koostööd jätkates võivad Euroopa Parlament ja 
liikmesriikide parlamendid aidata kaasa tarbijakaitse õigusaktide tulemuslikumale 
ülevõtmisele ja jõustamisele,

I. Põhieesmärgid

1. tunneb heameelt komisjoni algatuse üle luua tarbijakeskne tegevuskava ja rõhutab, et kõik 
tulevased tarbijapoliitika meetmed peavad põhinema terviklikul lähenemisviisil ja asetama 
tarbijad ühtse turu keskmesse;

2. rõhutab, et olemasolevaid õigusakte (eriti viimast tarbijaõiguste direktiivi) tuleb 
nõuetekohaselt rakendada koos uute nn mängureeglite asjakohase levitamisega;

3. toonitab, et tarbijakeskse tegevuskava abil tuleb täita mitu ülesannet: tuleb tagada, et 
eratarbimine muutub säästvamaks, vähendada tarbijate ebavõrdsust, vähendada tarbijate 
kokkupuudet ohtlike kemikaalide ja toodetega ning kaitsta lapsi reklaami eest;

4. kutsub komisjoni üles viima läbi areneva ELi tarbijaõigustiku süsteemsemad 
mõjuhindamised ja poliitika auditid, kus see on asjakohane;

II. Tarbijate mõjuvõimu suurendamine

5. juhib tähelepanu sellele, et arvestades e-kaubanduse märkimisväärset kasvu, tuleb 
suurendada piiriüleste online-ostu kokkulepete usaldusväärsust tarbija jaoks, kindlustades 
tarbijatele nende õigused ka internetis;

6. rõhutab, et interneti kasutamise ja intellektuaalomandi õiguste küsimustes on vaja tagada 
suurem tarbijakesksus;

7. rõhutab, et tarbijatele tuleb jagada selgemat teavet, näiteks ühikuhinna avaldamise reeglite 
ning täpsete ja selgete interneti hinnavõrdlussaitide kaudu;

8. taunib lepingutingimuste osas pidevalt suurenevat teabe üleküllust internetis;

9. palub komisjonil toetada paremini tarbijaorganisatsioone ja riigiasutusi nende 
vahendajarollis, rahastades nende suutlikkuse suurendamist ja teavitustegevust ning 
soodustades seega tarbijate mõjuvõimu suurendamist;

10. rõhutab, et kuigi internetikasutajaid on aina rohkem, ei ole kõigil tarbijatel 
internetikasutamise võimalusi või oskusi, ja rõhutab seepärast erinevate teenusemudelite 
tähtsust;

11. kutsub komisjoni üles uurima liberaliseeritud sektorites toimuvate koondumiste mõju 
tarbijatele;
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III.Tarbijakaitse ja tooteohutus

12. rõhutab, et vaja on pakkuda paremat kaitset haavatavatele tarbijarühmadele, nagu lapsed 
ja eakad; juhib tähelepanu sellele, et lapsed puutuvad kokku laiaulatusliku reklaamiga, 
kuigi neil ei ole võimalik teha teadlikke valikuid;

13. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks lastekaitse üheks tarbijakeskse tegevuskava 
peamiseks prioriteediks ja teeks ettepaneku kehtestada keeld alla 12-aastastele lastele 
suunatud telereklaamile ja otsesele reklaamile;

14. rõhutab, et kiiresti on vaja suurendada tarbekaupade ohutuse üldist taset ELis, sest tarbijad 
puutuvad igapäevaselt kokku kemikaalide segudega, mis on kantserogeensed või 
kahjustavad hormonaalsüsteemi;

15. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks rohkem uuringuid parabeenidest tulenevate 
terviseriskide kohta;

16. nõuab tungivalt, et komisjon tegeleks toiduohutusega seoses antibiootikumiresistentsete 
bakterite probleemiga ja seisaks antibiootikumide mittemeditsiinilise kasutamise vastu 
lihatööstuses;

17. tõstab esile, et on väga vajalik, et komisjon käsitleks tarbijakeskses tegevuskavas ka toidu 
märgistamise tähtsust;

18. nõuab tungivalt, et komisjon kaitseks tarbijaid, võttes rangeid meetmeid, et vähendada 
kunstlike transrasvade sisaldust toidus;

19. nõuab paremaid tooteohutuse tagatisi, eelkõige siseturu e-kaubanduses;

20. nõuab, et RAPEXi teavitussüsteem muutuks läbipaistvamaks ja tulemuslikumaks, et 
seadusandjad oleksid teadlikud konkreetsetest tarbekaupadest tulenevatest ohtudest;

21. nõuab tarbijakaitse edendamise nimel sihipärast uuringute rahastamist, sest eraldised 
projektidele ei kata tihti teadusuuringute kulusid; tõstab esile, et rahastamise kõrval on 
samuti oluline võtta ELi teadusprogrammides arvesse tarbijate ja leibkondade arvamust;

22. kutsub komisjoni üles võtma vastu otsuseid küsimustes, mis puudutavad kaupade müüki 
ja ebaõiglaseid lepingutingimusi, ebaausate kaubandustavade eeskirjade läbivaatamist, 
tarbijakrediidi direktiivi, eksitavat reklaami, hilinenud maksmise direktiivi1

reguleerimisala laiendamist, et hõlmata ka ettevõtja ja tarbija vahelisi suhteid, samuti 
laiemat küsimust, kas ebaausate kaubandustavade eeskirju tuleb kohaldada ka ettevõtjate 
vahelistele suhetele;

IV. Sotsiaalsema ja jätkusuutlikuma Euroopa suunas

23. palub, et komisjon võtaks tarbijakeskses tegevuskavas arutlusele ka kaupade ja teenuste 
taskukohasuse tarbija jaoks ja rõhutaks, et tähtis on luua sotsiaalsem Euroopa, kus 

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/35/EÜ hilinenud maksmisega võitlemise 
kohta äritehingute puhul, EÜT L 200, 8.8.2000.
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hoolekandeteenuseid rahastatakse solidaarsuse põhimõttest lähtuvalt;

24. palub komisjonil käsitleda seda, kuidas eratarbimist saaks muuta säästvamaks, et 
edendada vähese CO2-heitega majandust, mis on kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegias seatud eesmärgiga;

V. Tarbijaõiguste jõustamine ja kaebuste lahendamine

25. julgustab komisjoni aitama Euroopa tarbijakeskuste võrgustikul (ECC-net) ja 
tarbijakaitsealasel koostöövõrgustikul kasutada kõiki meedia vorme, et muuta tarbijaid 
teadlikumaks võrgustike tööst ja suurendada nende võrgustike suutlikkust tarbijate ja 
kauplejatega paremini suhelda;

26. nõuab ligipääsetavamaid ja tulemuslikumaid kaebuste lahendamise mehhanisme, näiteks 
alternatiivne vaidluste lahendamine, ühised kahjunõuded või vaidluste online-
lahendamine, et suurendada tarbijate mõjuvõimu kogu ELis;

27. rõhutab, et hästi tuleb rahastada 2013. aastale järgnevat mitmeaastast finantsraamistikku ja 
võtta raamistikus arvesse tarbijakeskse tegevuskava kaugeleulatuvaid eesmärke;

o

o o

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

Euroopa Komisjonil on kavas avaldada 2012. aasta maiks EÜ tarbijapoliitika strateegia 2007–
2013 (KOM(2007) 99 lõplik) järjena tarbijakeskne tegevuskava. See komisjoni teatisena 
avaldatav dokument sisaldab kõiki tarbijatega seotud algatusi alates 2012. aastast ja on 
laiaulatuslikum kui ELi tarbijapoliitika strateegia 2007–2013. Kiidame sellise ulatusliku 
tegevuse heaks ja nõuame tungivalt, et komisjon koostaks ka rohelise raamatu, et panna tugev 
alus tarbijakaitseorganisatsioonide, kodanike, liikmesriikide parlamentide ja valitsuste 
arutelule.

Tarbijakeskne tegevuskava peaks koondama üldiselt kõiki tarbijapoliitika valdkonna olulisi 
teemasid ja ülesandeid. See peaks olema verstapost ELi tarbijapoliitikas, mis annab esimest 
korda konkreetse tähenduse Euroopa Liidu lepingu põhimõttele, mille kohaselt tuleb võtta 
tarbijahuve arvesse kõikjal muus asjakohases ELi poliitikas.

Tarbijakeskse tegevuskava põhiprioriteediks peaks olema tagada ohutu toit ning tervise- ja 
tooteohutus. Tegevuskava peab aga samuti aitama vähendada tarbijate ebavõrdsust Euroopas, 
saavutada vähese CO2-heitega majandust, mis on sätestatud Euroopa 2020. aasta strateegias, 
ja kaitsta lapsi reklaami eest. Globaalsel tasandil tuleb tegeleda tänapäeva ühiskondade 
probleemidega, nagu meie turgude globaliseerumine, majanduse digitaliseerumine, 
elanikkonna v a n a n e m i n e ,  jõustamise/kaebuste lahendamise vahendid ja 
tarbijaorganisatsioonide toetamine.

Tarbijaturgude tulemustabelid ja tarbijate mõjuvõimu suurendamise tegevuskava

Hiljutised komisjoni uuringud näitavad, et edendada tuleb tarbijate mõjuvõimu suurendamist.
Tarbijate mõjuvõimu suurendamine sõltub teadlikkusest ja teabest tarbijaõiguste kohta, 
hästituntud ja tulemuslikest valitsusvälistest organisatsioonidest ja riiklikest asutustest, 
tegusast meediast ning lihtsast ja ligipääsetavast kaebuste lahendamise vahendist.

Tarbijatingimuste kvaliteeti liikmesriikides jälgitakse 2011. aasta märtsi tarbijatingimuste 
tulemustabeli abil (SEK (2011)). Euroopa Komisjoni 11. märtsil 2011. aastal avaldatud viies 
tarbijatingimuste tulemustabel tõestab, et tarbijatingimused on pärast 2009. aasta järsku 
langust selgelt taastunud peaaegu kõigis ELi liikmesriikides. Tulemustabel kinnitab ka 
süvenevat lõhet kodumaise ja piiriülese e-kaubanduse vahel, paljude Euroopa kodanike 
ulatuslikku vaesust ja juurdepääsu puudumist põhilistele kaupadele ja teenustele ning paljude 
tarbijate muret toidu ohutuse pärast.

11. aprillil 2011. aastal Euroopa Komisjoni avaldatud tarbijate mõjuvõimu suurendamise 
pakett toob esile, et tarbijad ei ole oma õigustest teadlikud, ja kinnitab, et tarbijate mõjuvõimu 
suurendamise küsimusega tuleb tegeleda. Tarbija peab suutma mõista internetiajastu parimaid 
võimalikke vahendeid, et olla teadlik, võimeline valima ja kasutama kõige paremini ära oma 
õigusi aina probleemirohkemal turul. Esmatähtis on riigiasutuste ja tarbijaorganisatsioonide 
aktiivne roll ja seega tuleb tagada nende rahastamine. Tugevate ja pädevate 
tarbijaorganisatsioonide asutamine ja toetamine võib aidata päriselt tarbijatel oma teadlikkust 
suurendada ja esindada oma huve nii poliitikakujundamises kui ka päriselus.
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2011. aasta oktoobris avaldatav kuues tulemustabel toob esile 50 peamist tarbijaturgu 
vastavalt tarbijate arusaamadele läbipaistvusest, võrreldavusest, usaldusest, probleemidest, 
kaebustest, üleminekutest ja üldisest rahulolust.

Ülalmainitud uuringud annavad tugeva signaali, et Euroopa Liit peab võtma konkreetseid 
meetmeid, et suurendada tarbijate mõjuvõimu ja tarbijakaitset.

Sotsiaalne jätkusuutlikkus ja keskkonnasäästlikkus

Euroopa Liidu 499 miljoni inimese ja kodaniku tarbijatingimused on väga erinevad.
Ligikaudu 80 miljonit inimest, kellest 19 miljonit on lapsed, ei saa endale lubada põhilisi asju, 
nagu sooja kodu, ei saa maksta üüri või käia suvepuhkusel väljaspool kodupaika. Selliste 
tarbijate ebavõrdsete tingimusega tuleb tegeleda ja tarbijakeskses tegevuskavas on vaja 
käsitleda kaupade ja teenuste taskukohasust tarbija jaoks. Tarbijate ja kodanike ebavõrdsuse 
vähendamisel on ülitähtis, et hoolekandeteenuseid rahastataks solidaarselt ja et need oleksid 
kõigile kättesaadavad.

Euroopa 2020. aasta strateegia kohaselt on Euroopa eesmärgiks luua arukat, jätkusuutlikku ja 
kaasavat majanduskasvu. EL on seadnud kaugeleulatuvad eesmärgid CO2-heite 
vähendamiseks ja et neid saavutada ja luua Euroopa Liidus vähese CO2-heitega majandust, 
peame kindlustama, et ELi SKPst 56% moodustav eratarbimine muutuks säästvamaks.

Tarbijakeskses tegevuskavas tuleb käsitleda seda, kuidas saaks eratarbimisega edendada 
vähese CO2-heitega majandust. ELis tekitavad kõige kiiremini aina rohkem CO2-heiteid 
transport ja energeetika. Siseturg loob CO2-heitega seotud välismõjusid. Tarbijakeskse 
tegevuskavaga tuleb edendada üleminekut vähese CO2-heitega majandusele, kusjuures see 
eeldab rohkem kohalikku tarbimist, et vähendada ELis transpordis tekkivaid CO2-
heitkoguseid. Samuti tähendab see, et tuleb edendada ringlussevõttu ja taaskasutust, aga 
sellest ei piisa: tarbijale tuleb pakkuda kõige energiatõhusamaid tooteid.

Tarbijakeskses tegevuskavas käsitlemist vajav teema on ka toiduainete raiskamine, sest igal 
aastal raisatakse ELis umbes 90 miljonit tonni toitu. Aastaks 2050 on maailma elanikkond 9 
miljardit inimest ja nõudlus toidu järele suurenenud 70 protsenti. See tekitab suuri probleeme 
ülemaailmsetele põllumajandussüsteemidele ja ka Euroopa tarbijatele ning on järjekordne 
põhjus, miks tuleb edendada toidu kohalikku ja ökoloogilist tootmist.

Tarbijakeskne tegevuskava peab olema tulevikku suunatud ja terviklik, selles peab kajastuma, 
mis maailmas toimub. Praegu seisame silmitsi potentsiaalselt katastroofiliste 
kliimamuutustega ja seetõttu peab tarbijaühiskond põhjalikult muutuma. Tegevuskavas tuleb 
soosida Euroopa 2020. aasta strateegia jätkusuutliku majanduskasvu eesmärki ja seega 
teenuste, nagu haridus, tervishoid ja eakate hoolekanne, avaliku tarbimise jätkusuutlikkuse 
edendamist. See on elus tegelikult tähtis, loob kogukonnatunde ja ei tekita CO2-heidet.

Jätkusuutliku tarbimise edendamisel on tähtis osa ka riigihangetel. Riigihangete puhul peaks 
olema mitte ainult lubatud, vaid kohustuslik kehtestada keskkonnakaitse, töötajate õiguste ja 
kollektiivlepingute kõrged standardid.



PE469.961v02-00 12/13 PR\877076ET.doc

ET

Toidu- ja tooteohutus

Euroopa Tarbijaliitude Ameti liikmesorganisatsioonide hulgas läbiviidud küsitluse kohaselt 
on tarbijate jaoks kaks peamist prioriteeti parem kaitse finantsteenuste ja toidu valdkonnas, 
sealhulgas kaitse hiljutise toiduhindade tõusu eest. Tarbijatena kulutame suure osa oma 
sissetulekust toidule ja seepärast on esmatähtis, et tarbijakesksesse tegevuskavasse kuuluksid 
toiduohutus, toidu märgistamine ja muud toiduga seotud aspektid.

Rasvumisega võitlemiseks ja tervislike valikute toetamiseks on tarbijatel vaja praegusest 
selgemat teavet. Toidualane teave peab olema põhjalik ja kergesti arusaadav. Selleks et 
tarbijal oleks võimalik teha teadlikumaid valikuid, on vaja ka kõrgemaid 
toiduohutusstandardeid ja toidu jätkusuutlikumat märgistamist. Viimast käsitletakse 
ettepanekus tarbijatele toidualase teabe esitamise määruse kohta, aga kuna toit on tarbijatele 
elutähtis, tuleks toidu märgistamine võtta arutlusele ka tarbijakeskses tegevuskavas.

Märgistamine aga ei ole siiski piisav rasvumise, pestitsiidide ja muude ohtlike kemikaalidega 
võitlemiseks. Turul tuleb keelata ja piirata veel paljusid aineid, näiteks kunstlikud transrasvad, 
mida kasutatakse enamikus töödeldud toitudes ja mis tekitavad südame-veresoonkonna 
haigusi ja tohutuid kulusid meie tervishoiusüsteemidele.

Toidu, tervise ja ohutusega seoses peab tarbijakeskses tegevuskavas käsitlema ka 
antibiootikumiresistentsete bakterite ohtu. Kui me kohe ei tegutse, põhjustab see suuri 
probleeme meie inimeste tervisele ja tervishoiukuludele. Tegevuskavas tuleb selle kohutava 
ohuga tegelemiseks alustada levinud ja meditsiiniliselt põhjendamata antibiootikumide 
kasutamise järkjärgulise kaotamisega lihatööstuses, sest see ohustab suuresti rahvatervist.

Komisjon peab võtma tarbijakeskses tegevuskavas konkreetseid meetmeid, et vähendada 
tarbijate ja keskkonna kokkupuudet ohtlikke kemikaale sisaldavate ainetega. Tarbijad 
puutuvad igapäevaselt kokku kemikaalide segudega, mille kohta on üldteada, et need 
põhjustavad vähktõbe ja kahjustavad hormonaalsüsteemi. Üheks selliseks on parabeenid, 
mida kasutatakse säilitusainena peaaegu kõigis kosmeetikatoodetes, kreemides ja 
šampoonides. Selliste ohtlike ja laialtkasutatavate kemikaalide olemasolul tarbetoodetes ei ole 
märgistusest piisavalt abi. Komisjon peaks tagama, et parabeenide terviseriski kohta viiakse 
läbi rohkem põhjalikke uuringuid. Lähemalt tuleks uurida ka olukorda Taanis, kus parabeene 
on keelatud kasutada toodetes, mis on suunatud väikestele lastele.

Selleks, et seadusandjad oleksid teadlikud konkreetsete tarbekaupade ohtudest, tuleb muuta 
RAPEXi teavitussüsteem läbipaistvamaks ja tõhusamaks. Üldise tooteohutuse eeskirju tuleb 
tugevdada ja hästi rakendada ning ohtlike toodete jaoks tuleb välja töötada või muuta 
paremaks konkreetsed eeskirjad. Piisavalt on tarvis reguleerida nanotehnoloogiat ja 
märgistada antiainet sisaldavad tooted. Teatud juhtudel on samuti vaja, et sõltumatu kolmas 
osapool testiks mänguasjade ohutust.

Lapsed ja reklaam

Lapsed on üks kõige haavatavamaid tarbijarühmi. Kuigi lapsed ei ole tarbijad sõna selles 
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tähenduses, nagu seda on täiskasvanud tarbijad, sest nad ei oska teha teadlikke valikuid, 
puutuvad nad ikkagi kokku ulatusliku reklaamiga. Sellegi probleemiga tuleb tarbijakeskses 
tegevuskavas tegeleda.

Tegemist on tungiva vajadusega, et kaitsta lapsi ebatervisliku toidu reklaami eest. Maailmas 
kannatab 177 miljonit last rasvumise all ja tarbijaorganisatsioonide sõnul on selle üheks 
põhjuseks massiline reklaam, millega lapsed kokku puutuvad.

Euroopa Liit peab tegevuskavas selle probleemiga tegelema ja kaitsma lapsi reklaami eest.
Niisugust keeldu on kohaldatud Rootsis alates 1991. aastast ja see keelab igasuguse 
telereklaami ja otsese reklaami, mis on suunatud alla 12-aastastele lastele. Lapsed on lapsed, 
mitte tarbijad. Seepärast peaks tarbijakeskse tegevuskava põhiprioriteediks olema käsitleda 
reklaami, pidades silmas lapsi, ja teha ettepanek keelata telereklaam ja otsene reklaam, mille 
sihtrühm on alla 12-aastased lapsed.

Digikeskkond

Tulevase tarbijapoliitika peamine probleem on „digitarbija” huvide edendamine. Selles 
valdkonnas on olulisi lahendamist vajavaid probleeme, näiteks tuleb tarbijatele võimaldada 
ohutu digikeskkond, tagada juurdepääs telekommunikatsioonivõrkudele kui sotsiaalse ja 
majandusliku kaasatuse vahendile ja austada tarbijate põhiõigusi, eriti õigust isikuandmete 
kaitsele. Lisaks peab konkurents ELi telekommunikatsiooniturul tagama tarbijatele 
valikuvõimalused ja kvaliteedi.

Jõustamine ja kaebuste lahendamine

Kollektiivne kaebuste lahendamise süsteem ja alternatiivne vaidluste lahendamise süsteem on 
mõlemad tugeva tarbijapoliitika strateegia peamised osad. Kiidame heaks asjaolu, et 
alternatiivne vaidluste lahendamise süsteem on integreeritud prioriteedina komisjoni ühtse 
turu akti, kuid alternatiivsed lahendused ei toimi, kui ei ole paika pandud süsteeme, millele 
need alternatiiviks peaksid olema: kutsume komisjoni üles esitama kiiresti seadusandliku 
ettepaneku õigusvahendi kohta, et tagada kollektiivse kaebuste lahendamise võimaluse 
olemasolu tarbijatele kogu ELis. See ilmselge lünk tarbija abivahendites tuleb täita 
viivitamata, et kindlustada nende õiguste jõustamine.

Lõpetuseks tuleb mainida, et tarbijahuvide tugev esindamine on kindla kodanikuühiskonna 
ülitähtis osa. Esindatus tuleb tagada ja seda edendada mitte ainult ELi tasandil, vaid ka 
riiklikul tasandil kõigis liikmesriikides. Mitte kõigis riikides ei ole olukord selline isegi palju 
aastaid pärast nende ühinemist ELiga ja tarbijakaitseliikumise suutlikkuse suurendamise 
meetmed on nendes riikides hädavajalikud.


