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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa tarbijapoliitika uue tegevuskava kohta
(2012/2133(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, mis kajastub ka Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 6,

– 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 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 11, milles sätestatakse, et liidu 
„poliitika ja tegevuse määratlemisse ja rakendamisse peab integreerima keskkonnakaitse 
nõuded, eelkõige pidades silmas säästva arengu edendamist”.

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 12, milles sätestatakse, et 
„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 kohta;

– võttes arvesse nõukogu 24. septembri 1998. aasta soovitust 98/560/EÜ Euroopa 
infoteenuste tööstusharu konkurentsivõime tõstmise kohta siseriiklike raamistike 
edendamise kaudu, mille eesmärk on saavutada võrreldav ja tõhus alaealiste ja 
inimväärikuse kaitse1;

– 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 
(COM(2009)0336)2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 2005/29/EÜ, 
mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid 

                                               
1 EÜT L 270, 7.10.1998, lk 48.
2 ELT L 364, 9.12.2004, lk 1.
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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)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 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 konkurentsivõimega3;

– 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 kohta4,

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele „ELi tarbijapoliitika strateegia 2007–2013. Tarbijate mõjukuse 
suurendamine, heaolu edendamine ja tõhus kaitse” ja Euroopa Parlamendi 20. mai 2008. 
aasta resolutsiooni ELi tarbijapoliitika strateegia 2007–2013 kohta5,

– 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 akrediteerimise ja turujärelevalve 
eeskirjade ja põhimõtete üldraamistik6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiivi 2009/48/EÜ 
mänguasjade ohutuse kohta (mänguasjade ohutuse direktiiv)7,

– võttes arvesse komisjoni 29. juuni 2009. aasta soovitust ühtse turu toimimise tõhustamise 
meetmete kohta ja komisjoni 12. juuli 2004. aasta soovitust siseturgu mõjutavate 
direktiivide siseriiklikesse õigusaktidesse ülevõtmise kohta8,

– võttes arvesse komisjoni 2. juuli 2009. aasta teatist ühenduse tarbijaõigustiku jõustamise 
kohta (COM(2009)0330) ja 2. juuli 2009. aasta 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 (COM(2009)0336),

– võttes arvesse komisjoni 7. juuli 2009. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, 

                                               
1 ELT L 149, 11.6.2005, lk 22.
2 ELT L 404, 30.12.2006, lk 39.
3 ELT L 378, 27.12.2006, lk 72.
4 ELT L 332, 18.12.2007, lk 27.
5 ELT C 180 E, 17.7.2008, lk 26.
6 ELT L 218, 13.8.2008, lk 30.
7 ELT L 170, 30.6.2009, lk 1.
8 ELT L 98, 16.4.2005, lk 47.
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Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele tarbijakaebuste ja -
päringute liigitamise ning nendest teatamise ühtlustatud metoodika kohta 
(COM(2009)0346) ning sellele lisatud komisjoni soovituse eelnõud (SEK(2009)0949),

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

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

– 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)2(kodifitseeritud versioon),

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

– võttes arvesse oma 20. mai 2010. aasta resolutsiooni ühtse turu loomise kohta tarbijatele ja 
kodanikele3,

– võttes arvesse oma 21. septembri 2010. aasta resolutsiooni e-kaubanduse siseturu 
väljakujundamise kohta4,

– võttes arvesse oma 20. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni finants-, majandus- ja 
sotsiaalkriisi kohta: soovitused vajalike meetmete ja algatuste kohta (vahearuanne)5,

– võttes arvesse komisjoni 22. oktoobri 2010. aasta teatist „Et turud toimiksid tarbija jaoks − 
neljas tarbijatingimuste tulemustabel” (SEC(2010)1257),

– võttes arvesse 27. oktoobri 2010. aasta aruannet ELi kodakondsuse kohta: ELi kodanike 
õigusi piiravate takistuste kõrvaldamine (COM(2010)0603).

– võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2010. aasta teatist „Tarbijad tunnevad end ühtsel turul 
koduselt – viies tarbijatingimuste tulemustabel” (SEC(2011)0299),

– võttes arvesse Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku aastaaruannet 2010 (Euroopa Liidu 
Ametlike Väljaannete Talitus, 2011),

– võttes arvesse oma 23. juuni 2011. aasta seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku kohta 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tarbija õiguste kohta6,

– võttes arvesse oma 5. juuli 2011. aasta resolutsiooni tõhusama ja õiglasema 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0046.
2 ELT L 263, 6.10.2010, lk 15.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0186.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0320.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0376.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0293.
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jaekaubandusturu kohta1,

– võttes arvesse komisjoni 2011. aasta oktoobri teatist „Et turud toimiksid tarbija jaoks –
kuues tarbijaturgude tulemustabel” (SEC(2011)1271),

– võttes arvesse 19. oktoobri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu (COM(2011)0665),

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni puuetega isikute liikuvuse ja 
kaasamise ning Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020 kohta2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrust (EL) nr 
1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele3,

– võttes arvesse 9. novembri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus 2014.−2020. aasta tarbijakaitseprogrammi kohta (COM(2011)0707) ja 
sellega seotud dokumente (SEC(2011)1320 ja SEC(2011)1321),

– võttes arvesse oma 15. novembri 2011. aasta resolutsiooni uue tarbijapoliitika strateegia 
kohta4,

– võttes arvesse komisjoni 11. jaanuari 2012. aasta teatist „Ühtne raamistik usalduse 
loomiseks digitaalse ühtse turu vastu seoses e-kaubanduse ja internetipõhiste teenustega” 
(COM(2011)0942),

– võttes arvesse 25. jaanuari 2012. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete 
vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (COM(2012)0011),

– võttes arvesse komisjoni 20. aprilli 2012. aasta teatist e-hangete strateegia kohta 
(COM(2012)0179),

– võttes arvesse komisjoni 2. mai 2012. aasta teatist „Lastele parema interneti loomise 
Euroopa strateegia” (COM(2012)0196),

– võttes arvesse oma 22. mai 2012. aasta resolutsiooni kaitsetumate tarbijate õiguste 
tugevdamise strateegia kohta5,

– võttes arvesse oma 22. mai 2012. aasta resolutsiooni siseturu tulemustabeli kohta6,

– võttes arvesse komisjoni 22. mai 2012. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa 
tarbijakaitse tegevuskava – suurem usaldus ja kiirem kasv” (COM(2012)0225),

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0307.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0453.
3 ELT L 247, 13.9.2012, lk 17.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0491.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0209.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0211.
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– võttes arvesse komisjoni 22. mai 2012. aasta töödokumenti „Iga-aastane tarbijapoliitika 
aruanne” (juuli 2010 − detsember 2011) (SWD(2012)0132), mis kaasneb teatisega 
„Euroopa tarbijakaitse tegevuskava − suurem usaldus ja kiirem kasv” (COM(2012)0225),

– võttes arvesse komisjoni 29. mai 2012. aasta teatist „Tarbijatingimuste tulemustabel näitab, 
et tarbimistingimused on kõige paremad Euroopas − seitsmes tarbijatingimuste 
tulemustabel” (SWD(2012)0165),

– võttes arvesse 4. juuni 2012. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul 
(COM(2012)0238),

– võttes arvesse komisjoni 19. juuli 2012. aasta töödokumenti, mis käsitleb tarbijate 
teadlikkuse suurenemist tarbijate õiguste kohta aastatel 2012−2014 (SWD(2012)235 
lõplik),

– võttes arvesse komisjoni 3. oktoobri 2012. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühtse turu akt II: 
Üheskoos uue majanduskasvu eest” (COM(2012)0573),

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust komisjoni teatise kohta 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa tarbijakaitse tegevuskava – suurem usaldus ja kiirem 
kasv” (COM(2012)0225),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A7-0000/2012),

A. arvestades, et tarbijate õiguste edendamine ja tarbijakaitse kuuluvad ELi põhiliste väärtuste 
hulka;

B. arvestades tarbijate olulise rolliga majanduskasvu soodustamisel;

C. arvestades eesmärgiga suurendada tarbijate mõjuvõimu ja saavutada tarbijakaitse kõrge 
tase;

D. arvestades sellega, et tuleks soosida tarbijate usaldust, tarbijate kaitsmist turu ees ja 
tarbijate õiguste tundmist, pöörates eritähelepanu haavatavatele tarbijatele; 

E. arvestades, et e-kaubandus on väga kasulik puudega, maapiirkondade ja kaugete 
piirkondade tarbijatele;

F. arvestades, et digitaalse ühtse turu killustatus ohustab tarbijate õigusi, sest puuduvad 
ühised kohaldatavad normid, ning et enamik veebilehti ei ole kohandatud piiriülestele 
ostjatele ja tarbijatele, on tarvis seadusandlikku algatust laiahaardelise hüvituskava 
loomiseks, milles võetakse arvesse vaidluste kohtuvälise lahendamise, veebipõhise 
lahendamise ja kollektiivse hüvitamise mehhanisme;

G. arvestades, et tarbijate rahulolematus finantsteenustega tuleneb neile antud halbadest 
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nõuannetest ja sellest, et tarbijad ei tunne oma õigusi; arvestades, et on tarvis ettevõtete 
sõltumatuid vahekohtunikke ning finantsasutuste korral riigi või Euroopa tasandi 
keskpanga inspektoreid, kes vahekohtunikena tegutseksid;

H. arvestades, et praegune majanduskriis mõjutab tugevalt tarbijaid, et rahvastiku kehvemad 
töö- ja palgatingimused nõrgendavad siseturgu ning et tarbijate õigused on tähtsamad turu 
liberaliseerimisest;

I. arvestades, et siseturul tuleb pakkuda kvaliteetseid tooteid ja teenuseid 
konkurentsivõimeliste hindadega, edendades jätkusuutlikku tarbimist jätkusuutliku arengu 
nimel;

J. arvestades, et tuleb võtta paindlikke meetmeid, eesmärgiga kaitsta äärepoolseimate, hõreda 
asustusega ning mägi- ja saarepiirkondade tarbijaid;

K. arvestades, et tuleb tõhustada tarbijaühenduste rolli kõikjal, võttes vajalikke juriidilisi ja 
majanduslikke meetmeid;

1. nõuab, et tarbijatel oleks võimalik rakendada oma õigusi hõlpsal ja tõhusal viisil 
esmatarbekaupadele ja -teenustele nagu toit, tervishoid, energia ning digitaalsed ja 
finantsteenused, kaasa arvatud ravimid ja meditsiiniseadmed;

2. nõuab, et tarbijad saaksid kindlal moel kasu teaduse edusammudest ja 
tehnoloogiauuendustest ning et neil oleks ligipääs teabele, erapooletutele nõuannetele ja 
vajalikele vahenditele, mida on tarvis õiglase ja tõhusa hüvitamise jaoks;

3. rõhutab, et ELi poliitika peab edendama tarbijaühenduste koostööd riiklike asutustega 
kõigis valdkondades, võimaldades vajalikke majanduslikke ressursse; tuleb luua Euroopa 
tarbijaühenduste register, mis koondab Euroopa tarbijaühendusi, 

4. rõhutab, et tarbijate koolitamine vähendab nende kaitsetust ohtlike toodete, spekulatiivsete 
finantstoodete ja eksitava reklaami ees; selline tarbijate koolitamine peab olema pidev ja 
algama juba koolis; 

5. palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta vajalikke juriidilisi ja materiaalseid meetmeid, et 
tõhustada tegevuskava rakendamist, ning viia läbi süstemaatilisi hindamisi selle mõju 
kohta;

6. palub komisjonil rakendada ajakohastatud ja ühtseid eeskirju, mis muudaksid tooted 
turvalisemaks, kehtestades allikakontrolli kolmandate riikide toodetele;

7. rõhutab, et nii riigisisese kui ka piiriülese e-kaubanduse jaoks on vältimatu tarbija usaldus; 
veebikaubanduses peab olema tagatud toodete kvaliteet ilma ebaseaduslike või ebaausate 
vahenditeta ning tuleb austada isikuandmete kaitset;

8. rõhutab, et teave turgude kohta peab olema usaldusväärne, selge ja võrreldav; rakendada 
tuleb asjakohaseid kaubandusgarantiisid, mis tagaksid maksujõuetute vahendajate korral 
õigusemõistmise; tuleb jälile jõuda ebaausatele kaubanduspraktikatele ja ebaõiglaste 
tingimustega lepingutele või suurtele turumanipulatsioonidele, nagu on aset leidnud Libori 
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ja/või Euriboriga; kaitset väärivad mõne finantstoote tõttu lõksu sattunud tarbijad ning 
eluasemelaenu võtnud tarbijad, keda neist olenematutel põhjustel ähvardab oht oma 
elupaigast ilma jääda;

9. kutsub üles rakendama ettevaatuspõhimõtet nanotehnoloogia või geneetiliselt muundatud 
organismide abil toodetud tarbekaupade turgudel;

10. rõhutab, et haavatavatele tarbijarühmadele, nagu lapsed ja eakad inimesed, on vaja tagada 
nende õiguste tõhusam kaitse, eriti transpordi valdkonnas;

11. rõhutab, et praegune majandus- ja finantskriis nõrgestab tarbijate positsiooni turgudel ning 
muudab nad üha haavatavamaks; ebakindlate töösuhete osakaalu kasv, töötute arvu 
suurenemine ja ostujõu vähenemine süvendavad ebavõrdsust nii iga riigi sees kui ka riikide 
vahel ning kõigel sellel on negatiivne mõju inimeste tarbimisharjumustele; tuleb 
hõlbustada põhimaksekontole juurdepääsu õiguse kasutamist ning keskmise tarbija jaoks 
keeruliste ja riskantsete finantstoodete keelustamist;

12. rõhutab, et on vaja tihedat koostööd ühelt poolt Euroopa tasandi ametiasutuste, riiklike 
ametiasutuste ja kohalike omavalitsuste ning teiselt poolt tarbijaühingute vahel, et seada 
sisse mehhanismid kõigi osalistega konsulteerimiseks ning rakendada tegevuskavas ette 
nähtud meetmeid;

13. rõhutab, et suure kiirusega toimuv ettevõtete ühinemine mõjutab nii kaupade ja teenuste 
tootmist kui ka nende turustamist; tarbijatel peaks olema suurettevõtete juhatustes 
vähemalt 20 %-line esindatus, sh finantssektori ettevõtetes, ning nad peaksid olema sinna 
valitud demokraatlikul viisil;

14. kutsub komisjoni üles muutma teavitussüsteem RAPEX (kiirhoiatussüsteem toiduks 
mittekasutatavate toodete puhul) läbipaistvamaks ja tõhusamaks; samuti tuleb arendada 
Euroopa tarbijakeskuste võrgustikke ning tarbijakaitse alase koostöö võrgustikke;

15. rõhutab, et õiguskaitsevahendid – nagu vaidluste kohtuväline lahendamine, kollektiivsete 
vaidluste lahendamine või vaidluste veebipõhine lahendamine – peavad olema kiired, 
kättesaadavad ja tõhusad; vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluse puhul tuleb leida 
lahendus maksimaalselt 90 päeva jooksul; töötutele tarbijatele tuleb nii üksikisikuna kui ka 
tarbijateühenduse liikmena tagada kohtutes vastavalt nende sissetulekule tasuta õigusabi;

16. rõhutab, et tuleb edendada vastutustundlikku ja säästvat tarbimist, mis on kooskõlas 
tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” eesmärkidega; samuti tuleb 
sotsiaalse ja solidaarse Euroopa seisukohalt hõlbustada tarbijate täielikku juurdepääsu 
turgudele;

17. rõhutab, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 peab hõlmama 
tarbijakaitse tegevuskava ning tagama selle nõuetekohase rahastamise;

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

Euroopa Komisjon avaldas EÜ tarbijapoliitika strateegia 2007–2013 (KOM(2007) 99 lõplik) 
järjena 22. mail 2012. aastal Euroopa tarbijakaitse tegevuskava projekti. See hõlmab hulka 
tarbijatele suunatud algatusi, mis on kavandatud ajavahemikuks 2014–2020. Kiidame selle 
ulatusliku projekti heaks ja nõuame tungivalt, et komisjon koostaks Euroopa tarbijakaitse 
kohta ka rohelise raamatu, mida saaksid kasutada tarbijakaitseorganisatsioonid, kodanikud 
ning liikmesriikide parlamendid ja valitsused.

Euroopa tarbijakaitse tegevuskava peamiseks prioriteediks peab olema toidu-, tervise- ja 
energiaohutuse ning finants- ja digitaaltoodete ohutuse tagamine. See tegevuskava kuulub ka 
digitaalse ühtse turu väljakujundamise viimasesse etappi, kuna digitaalne turg eeldab 
veebipõhist tarbijakaitset, õiguskindlust, tarbijate õiguste kindlat tagamist ning tõhusat ja 
usaldusväärset kaupade ja teenuste vedu. Vaja on tarbijakaitse tegevuskava, mis aitaks 
vähendada tarbijate ebavõrdsust Euroopas ning saavutada vähese CO2-heitega majandust.

Globaalsel tasandil puutuvad Euroopa tarbijad kokku uute probleemidega nagu turgude 
üleilmastumine, finantsvaldkonna dereguleerimine, majanduse digitaliseerumine ja rahvastiku 
vananemine. Sellises olukorras kerkivad varasemast enam päevakorrale hüvitised ja toetus 
tarbijaorganisatsioonidele. Lisaks muudab praegune finantskriis tarbimisotsuste tegemise 
keerulisemaks. Seetõttu on vajalik, et tarbijatele oleks kättesaadav sellekohane tõhus, 
läbipaistev, usaldusväärne ja võrreldav teave.

Kahjumisse sattunud või riigi toetust vajanud finantseerimisasutuste ühinemine ei tohiks olla 
pöördumatu protsess. Sellistel puhkudel tuleb selgitada asjaolusid, et saavutada 
finantsstabiilsus, läbipaistvus ja tarbijate usaldus.

Euroopa tarbijakaitse tegevuskava annab konkreetse tähenduse Euroopa Liidu lepingu 
põhimõttele, mille kohaselt kõigis asjaomastes ELi poliitikavaldkondades tuleb arvesse võtta 
tarbijate huve.

Inimrühmadele, kes on iseäranis haavatavad oma füüsilise või psüühilisele seisundi või 
vanuse tõttu, ja nendele, keda muudab haavatavaks sotsiaalne või majanduslik olukord, tuleb 
tagada erikaitse ning juurdepääs põhiteenustele ja vajalikele rahalistele vahenditele.

Tarbijaturgude tulemustabelid ja tarbijate mõjuvõimu suurendamise tegevuskava

Komisjoni hiljutistest uuringutest ilmneb, et tarbijad peavad üha enam arendama oma oskust 
teha turul tarku ja läbimõeldud otsuseid. Järelikult on vaja suurendada tarbijate mõjuvõimu, 
tõsta nende teadlikkust oma õigustest ning pakkuda neile selget ja läbipaistvat teavet, 
tarbijaorganisatsioonide tuge ning lihtsaid ja kättesaadavaid õiguskaitsevahendeid.

Euroopa Komisjoni 11. märtsil 2011. aastal avaldatud viiendast tarbijaturgude tulemustabelist 
selgub, et lõhe riigisisese ja piiriülese e-kaubanduse vahel süveneb, vaesus kasvab, juurdepääs 
esmatähtsatele kaupadele ja teenustele muutub aina raskemaks ning tarbijad tunnevad suurt 
muret toiduohutuse pärast.
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Tarbijate mõjuvõimu suurendamise paketi kohaselt, mille Euroopa Komisjon avaldas 11. 
aprillil 2011. aastal, ei ole tarbijad oma õigustega kursis ning neid on vaja teavitada ja 
koolitada. Siinkohal on oluline riigiasutuste aktiivne sekkumine ning samuti 
tarbijaorganisatsioonide tegevus, mistõttu tuleb kindlustada viimaste rahastamine. 

Tarbijate huvidega tuleb täies ulatuses arvestada, toetada tarbijaühinguid ning soosida nende 
suuremat mõjuvõimu Euroopa Liidus ja selle liikmesriikides. Sellega seoses tuleks luua 
Euroopa tarbijaühingute register, mis hõlmaks Euroopa tasandi ühendusi.

Sotsiaalne jätkusuutlikkus ja keskkonnasäästlikkus

Tarbijate elutingimused on Euroopa Liidu piires väga erinevad. Liidu 499 miljonist elanikust 
ligikaudu 80 miljonit – kellest 19 miljonit on lapsed – ei saa endale lubada elementaarseid 
asju nagu eluaseme eest üüri maksmine või inimväärsed tervishoiu- ja haridusteenused, 
kusjuures ebavõrdsus toidu ja sotsiaalteenuste kättesaadavuse valdkonnas aina kasvab. 
Niisuguste, tarbijate jaoks ebavõrdsete tingimustega tegelemisel tuleb lähtuda Euroopa 
sotsiaalsele mudelile omasest solidaarsuse põhimõttest.

Tarbijakaitse tegevuskavas peaks käsitlema ka seda, mil viisil eratarbimine saab kaasa aidata 
vähese CO2-heitega majanduse edendamisele. CO2 heitkoguste kiire suurenemise põhjuseks 
ELis on transport ja energeetika. Seetõttu tuleb ELis soodustada kohalikku tarbimist, et 
vähendada transpordi tagajärjel õhku paiskuvaid CO2-koguseid, edendada ringlussevõttu ja 
taaskasutust ning pakkuda tarbijatele energiatõhusamaid tooteid.

Säästva tarbimise edendamisel mängivad väga olulist rolli ka riigihanked. Seepärast peaks
riigihankealaste põhimõtete hulka kohustuslikus korras kuuluma kõrgetasemeline 
keskkonnakaitse, nagu ka töötajate õiguste kaitse ja arvestamine kollektiivlepingutega.

Tuleb kaaluda võimalust luua finantsinspektsioon, mis tuvastaks rikkumisi ning kohaldaks 
kehtivatest seadustest üle astuvate asutuste suhtes sanktsioone, tehes seda omal algatusel või 
üksiktarbijate või tarbijarühmade esitatud kaebuste alusel. Juhul kui finantseerimisasutuse 
kliendil puudub maksevalmidus, ent tema raha on mõne ostetud finantstoote eest asutuses 
„kinni peetud”, algataks nimetatud inspektsioon menetluse asutuse suhtes, kes tarbija 
probleemile mõistlikku lahendust ei paku.

Seoses kinnisvarale hüpoteegi seadmise lepingutega – juhul kui tegemist on püsiva elukohaga 
– tuleb kaaluda võimalust, et olukorras, kus maksmata jätmine ei ole olnud tahtlik, näiteks 
töötuse tõttu, ei tõsteta inimest kodust välja ega sundvõõrandata tema vara; selle asemel 
kehtestataks maksetele moratoorium, kuni võlgnik on uuesti tööle asunud, või kustutataks
hüpoteek datio in solutumi teel ning antaks inimesele õigus üürida sama eluaset koos 
väljaostuvõimalusega või maksta vähemalt kahe aasta jooksul kuuüüri, mis moodustab vähem 
kui 20% inimese sissetulekust.

Kahjumisse sattunud või riigi toetust vajanud finantseerimisasutuste ühinemine ei ole 
pöördumatu protsess, ühinemist on võimalik tagasiulatuvalt peatada. Samuti viidaks läbi nii 
sise- kui ka välisjuurdlus kahjumi tekkepõhjuste selgitamiseks, nii et vastutavad ametnikud 
saaksid algatada menetluse, mis õigusrikkumiste tuvastamise korral hõlmaks juriidilisi 
algatusi eesmärgiga tagada finantsstabiilsus, läbipaistvus ning tarbijate usk korrektsetesse 
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raamatupidamisaruannetesse ja usaldus demokraatlike võimustruktuuride vastu.

Toidu- ja tooteohutus

Euroopa Tarbijaliitude Ameti liikmesorganisatsioonide hulgas läbi viidud hiljutistest 
uuringutest selgub, et tarbijate jaoks on põhiprioriteedid tõhusam kaitse finantsteenuste 
valdkonnas ja toidu alal. On väga oluline, et tarbijakaitse tegevuskava hõlmaks toiduohutuse 
ning toidu märgistamise temaatikat. Samuti peaks seal käsitlema tarbijate kaitset 
finantssüsteemide apluse eest.

Lisaks sellele tuleks tarbijakaitse tegevuskavas käsitleda toidujäätmete probleemi. Igal aastal 
jääb ELis üle ligikaudu 90 miljonit tonni toitu. Maailma rahvaarv tõuseb 2050. aastaks üheksa 
miljardini ning vajadus toidu järele kasvab 70% võrra. See tähendab suurt väljakutset 
maailma põllumajandussüsteemide ning samuti Euroopa tarbijate jaoks. Selgi põhjusel on 
mõistlik edendada toiduainete kohalikku ja agroökoloogilist tootmist, nagu ka lühikesi 
tarneahelaid.

Tuleb võtta arvesse vajadust tagada toiduainete tarneahelas ohutus tootmisest tarbimiseni.

Märgistamisest ainuüksi ei piisa, et võidelda rasvumise ning pestitsiidide ja muude ohtlike 
kemikaalidega. Tuleks keelata kunstlike transrasvade kasutamine; need sisalduvad enamikus 
töödeldud toiduainetes ning suurendavad riski haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse, 
millega kaasnevad kulud tervishoiusüsteemidele. Seetõttu tuleb nõuda energia- ja ökomärgiste 
kohustuslikuks muutmist, et vajalik teave oleks tarbijatele kättesaadav.

Euroopa tarbijakaitse tegevuskavas tuleb käsitleda antibiootikumide levinud ja meditsiiniliselt 
põhjendamata kasutamise järkjärgulist kaotamist lihatööstuses, sest see kujutab endast suurt 
ohtu rahvatervisele.

Samuti peab komisjon võtma tarbijakaitse tegevuskavas konkreetseid meetmeid, et vähendada 
tarbijate ja keskkonna kokkupuudet ohtlikke kemikaale sisaldavate toodetega. Tarbijad 
puutuvad igapäevaselt kokku hulga keemiliste ainetega, mis teadaolevalt põhjustavad vähki 
ning häirivad organismi hormonaalset tasakaalu. Seda tüüpi ained on näiteks parabeenid, mida 
kasutatakse säilitusainena peaaegu kõigis kosmeetikatoodetes, kreemides ja šampoonides. 
Selliste ohtlikke kemikaale sisaldavate toodete puhul, mida tarbekaupadena laialdaselt 
kasutatakse, märgistamisest ei piisa. Komisjon peab tagama, et viidaks läbi rohkem uuringuid 
parabeenidest tingitud terviseriskide hindamiseks. Tuleks lähemalt tutvuda Taani näitega: seal 
on keelatud parabeenide kasutamine väikelastele mõeldud toodetes.

Selleks, et seadusandjad oleksid teadlikumad konkreetsete tarbekaupade ohtudest, tuleb muuta 
RAPEXi teavitussüsteem läbipaistvamaks ja tõhusamaks. Üldise tooteohutuse eeskirju tuleb 
karmistada ja rakendada ning samuti on vaja välja töötada ohtlikke tooteid käsitlevad 
erieeskirjad või täiustada olemasolevaid. Nanotehnoloogia ja organismide geneetiline 
muundamine peavad olema nõuetekohaselt reguleeritud ning nende abil toodetud kaubad 
nõuetekohaselt märgistatud. 

Lapsed ja turud
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Lapsed on väga haavatav „tarbijate” rühm, kes reklaamiga palju kokku puutub. Seetõttu on 
tungiv vajadus kaitsta neid ebatervisliku toidu reklaami eest.

Rootsi televisioonis on alates 1991. aastast keelatud noorematele kui 12-aastastele lastele 
suunatud otsene reklaam. Lapsed on lapsed, mitte tarbijad. Sellepärast peab tarbijakaitse 
tegevuskava üheks põhiprioriteediks olema kaaluda noorematele kui 12-aastastele lastele 
suunatud otsese reklaami keelamist.

Samuti tuleb vältida laste kokkupuudet ainetega, mis võivad kahjustada nende tervist.

Digitaalne keskkond

Euroopa tulevase tarbijapoliitika oluliseks ülesandeks saab olema „digitarbija” huvide 
edendamine. Tarbijale tuleb võimaldada ohutu digitaalne keskkond ja juurdepääs 
telekommunikatsioonivõrkudele ning iseäranis austada inimeste õigust isikuandmete kaitsele. 
Lisaks sellele peab ELi telekommunikatsiooniturg tagama tarbijale õiguse valida.

Rakendamine ja hüvitamine

Kollektiivne õiguskaitse ja vaidluste kohtuväline lahendamine on tarbijapoliitika strateegia 
oluline osa. On märkimisväärne, et ühtse turu aktis käsitletakse vaidluste kohtuvälist 
lahendamist prioriteetsena, ehkki on selge, et alternatiivsed lahendused ei toimi 
nõuetekohaselt ilma alternatiivsete süsteemideta. Komisjon peaks kiiremas korras esitama 
seadusandliku ettepaneku õigusakti koostamiseks, mis tagaks juurdepääsu kollektiivsele 
õiguskaitsele.

Konfliktide lahendamise alternatiivsete süsteemide puhul tuleb ettevõtetel arvestada 
sõltumatute vahekohtunikega; juhul kui tegemist on finantseerimisasutustega, on 
vaidluspoolte vahel vahekohtunikeks riigi või Euroopa tasandi keskpanga inspektorid.
Kõnealust praktikat tuleb kogu ELis ellu viia ühesugusel tasandil ning turujärelevalve alane 
tegevus peab olema tõhus.


