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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

kõigi osapoolte huvides toimiva Euroopa jaekaubanduse tegevuskava kohta
(2013/2093(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 31. jaanuari 2013. aasta teatist „Euroopa jaekaubanduse 
tegevuskava loomine” (COM(2013)0036),

– võttes arvesse komisjoni 31. jaanuari 2013. aasta rohelist raamatut ebaausate 
kauplemistavade kohta Euroopa ettevõtjatevahelises toiduainete ja muude kaupade 
tarneahelas (COM(2013)0037),

– võttes arvesse komisjoni 5. juuli 2010. aasta aruannet „Kaubandus- ja turustusturu 
järelevalve „Tõhusam ja õiglasem siseturg kaubanduse ja turustuse valdkonnas 
2020. aastaks”” (COM(2010)0355),

– võttes arvesse oma 5. juuli 2011. aasta resolutsiooni tõhusama ja õiglasema 
jaekaubandusturu kohta1,

– võttes arvesse komisjoni 22. mai 2012. aasta teatist „Euroopa tarbijakaitse tegevuskava –
suurem usaldus ja kiirem kasv” (COM(2012)0225),

– võttes arvesse oma 11. juuni 2013. aasta resolutsiooni Euroopa tarbijapoliitika uue 
tegevuskava kohta2,

– võttes arvesse komisjoni talituste 2012. aasta mai töödokumenti „Consumer Conditions 
Scoreboard – Consumers at home in the single market: Monitoring the integration of the 
retail single market and consumer conditions in the Member States” (SEC(2012)0165) 
(tarbijatingimuste tulemustabel „Tarbijad tunnevad end ühtsel turul koduselt” 
jaekaubanduse ühtse turu integreerimise ja tarbijatingimuste järelevalve kohta 
liikmesriikides),

– võttes arvesse komisjoni 27. novembri 2012. aasta teatist „Ettevõtete kaitsmine eksitavate 
turundusvõtete vastu ja tõhusa jõustamise tagamine. Eksitavat ja võrdlevat reklaami 
käsitleva direktiivi 2006/114/EÜ läbivaatamine” (COM(2012)0702),

– võttes arvesse oma [...] oktoobri 2013. aasta resolutsiooni ettevõtete kaitsmise kohta 
eksitavate turundusvõtete vastu ja tõhusa jõustamise tagamise kohta ning eksitavat ja 
võrdlevat reklaami käsitleva direktiivi 2006/114/EÜ läbivaatamise kohta3,

– võttes arvesse toiduainete tarneahela parema toimimise kõrgetasemelise foorumi ja 
ettevõtjatevahelisi lepingulisi suhteid käsitleva ekspertide platvormi tööd,

– võttes arvesse komisjoni 4. juuli 2013. aasta konsultatsioonidokumenti „Consultation of 

                                               
1 ELT C 33 E, 5.2.2013, lk 9.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0239.
3 Vastuvõetud tekstid, ....
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Social Partners under Article 154 TFEU on enhancing EU cooperation in the prevention 
and deterrence of undeclared work” (C(2013)4145) (sotsiaalpartneritega konsulteerimise 
kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 154 alusel seoses ELi tasandi koostööga 
deklareerimata töö vältimisel ja tõkestamisel),

– võttes arvesse komisjoni 28. oktoobri 2009. aasta teatist „Toiduainete tarneahela parem 
toimimine Euroopas” (COM(2009)0591),

– võttes arvesse oma 7. septembri 2010. aasta resolutsiooni põllumajandustootjate õiglase 
sissetuleku ja toiduainete tarneahela parema toimimise kohta Euroopas1,

– 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 oma 11. detsembri 2012. aasta2 ja 4. juuli 2013. aasta resolutsioone3

digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimise kohta,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 10. juuli 2013. aasta arvamust 
komisjoni teatise „Euroopa jaekaubanduse tegevuskava loomine” kohta4,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2013. aasta arvamust, 
milles käsitletakse komisjoni rohelist raamatut ebaausate kauplemistavade kohta Euroopa 
ettevõtjatevahelises toiduainete ja muude kaupade tarneahelas5,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta 
direktiivi 2011/38/EL tarbija õiguste kohta6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta 
direktiivi 2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta7 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 
2011. aasta määrust (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist 
tarbijatele8,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 
direktiivi 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta9,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
direktiivi 2011/7/EL hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul10,

                                               
1 ELT C 308 E, 20.10.2011, lk 22.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0468.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0327.
4 ELT C 0, 0.0.0000, lk 0./ Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
5 ELT C 0, 0.0.0000, lk 0./ Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
6 ELT L 304, 22.11.2011, lk 64.
7 EÜT L 109, 6.5.2000, lk 29.
8 ELT L 304, 22.11.2011, lk 18.
9 ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.
10 ELT L 48, 23.2.2011, lk 1.
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– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta 
direktiivi 2007/64/EÜ makseteenuste kohta siseturul1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni arvamust (A7-0000/2013),

A. arvestades, et jaekaubandusturu tähtsust on pea võimatu üle hinnata, kuna see annab 11% 
ELi SKPst ja rohkem kui 15% kõigist töökohtadest Euroopas, sh nii kvalifitseeritud kui ka 
kvalifitseerimata tööjõud, ning tugevdab ühiskonna sotsiaalset struktuuri;

B. arvestades, et ühiskonnas, mida iseloomustavad aina rohkem virtuaalsed 
internetikontaktid, on kauplus ikka veel koht, kus kohtutakse teiste inimestega, ning eriti 
kaubatänav ja linnakeskus võiks olla jagatud kogemuste keskkond, kohaliku identiteedi, 
kogukonna uhkuse, ühise pärandi ja jagatud väärtuste keskpunkt;

C. arvestades, et praegune majanduskriis on jaekaubandust rängalt kahjustanud ja mõjutanud 
eelkõige väiksemaid sõltumatuid kauplusi;

D. arvestades, et ebaausad kauplemistavad ei ole kuhugi kadunud ning kahjustavad eriti 
põllumajandustootjaid ja väikesi tootmisettevõtjaid;

1. avaldab heameelt selle üle, et komisjon on loonud Euroopa jaekaubanduse tegevuskava;

2. väidab, et tegevuskavas oleks tulnud pöörata rohkem tähelepanu mõjule, mida avaldab 
jaekaubandusele ja eriti väiksematele sõltumatutele kauplustele praegune majanduskriis;

3. pooldab komisjoni kavatsust luua jaekaubanduse konkurentsivõimega tegelev alaline 
töörühm, aga rõhutab esindajate, sh nii suurte kui ka väikeste jaemüüjate, ühistute ja 
tarbija, ühiskonna ja keskkonnahuvide tasakaalustatuse tähtsust;

4. nõuab, et liikmesriigid ei võtaks kokkuhoiupoliitika kontekstis meetmeid, mis õõnestavad 
tarbija usaldust ja kahjustavad otseselt jaekaubandussektori huve, nt käibemaksu või 
kaupluste maksude tõstmine;

5. palub komisjonil ja liikmesriikidel seada jaekaubandussektor, sh digitaalne ühtne turg, 
poliitikas esikohale kui ühtse turu alustala ning kaotada praktikas jaemüüjaid piiravad 
tõkked, mille tõttu neil on raske saada siseturust täielikult kasu;

6. annab oma heakskiidu komisjoni kavatsusele töötada välja vahendid, millega lihtsustada 
tarbijate juurdepääsu läbipaistvale ja usaldusväärsele teabele kaupade ja teenuste hindade, 
kvaliteedi ja säästlikkuse kohta; julgustab komisjoni rajama kõiki ELi ja siseriiklikke 
märgistamisnõudeid sisaldavat hõlpsasti kättesaadavat andmebaasi; hoiatab samas 
märgistuse ja märgistamisnõuete mitmekordistamise eest ja nõuab lihtsustamist, 
eelistatavalt sotsiaalse ja ökoloogilise jätkusuutlikkuse eri aspektide koondamist ühte 
märgisesse ning riiklike kohustuslike märgistamisnõuete erinevuste vähendamist;

                                               
1 ELT L 319, 5.12.2007, lk 1.
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7. palub komisjonil täiendada oma tegevuskava meetmetega, mille eesmärk on toetada 
sõltumatut jaemüüjat: edendada „adopt-a-shop” põhimõtet, mille puhul suuremad 
jaemüüjad on nende vahetus läheduses asuvatele väiksematele kauplustele nõuandjad; 
edendada sõltumatute jaemüüjate rühmi, sh ühistud, mis saavad kasu vastastikusest abist 
ja teatud mastaabisäästust, säilitades samal ajal täieliku sõltumatuse; austada kohalike ja 
piirkondlike asutuste õigust aidata luua teatud ostualadel (nt kaubatänavad) väikestele 
sõltumatutele kauplustele soodsat keskkonda, alandades energia hinda ja üüri avaliku ja 
erasektori partnerluste kaudu, kehtestades väikestele ettevõtjatele ja sõltumatutele 
jaemüüjatele äriühingute määra allahindlusi kohalikelt maksudelt ning edendades 
piirkonna kaupluste koostööd;

8. hoiatab mõnede kohalike ja piirkondlike asutuste kalduvuse eest jätkata suuremahuliste 
projektide, nagu kaubanduskeskuste ja plaza’de arendamist väljaspool linnakeskusi, 
arvestades – eriti pidades silmas majanduskriisi –, et küllastuspunkt on juba saavutatud; 
märgib, et üür sellistes kaubanduskeskustes on tavaliselt väiksemate sõltumatute kaupluste 
jaoks liiga kõrge, ning kutsub komisjoni üles koostöös liikmesriikidega viima läbi 
uuringut nende majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnamõju kohta;

9. tunnistab kohalike asutuste õigust keelata uute kaubanduskeskuste ja hüpermarketite 
rajamine seal, kus sel on kahjulikud tagajärjed ühiskonnale ja keskkonnale, ning innustab 
liikmesriike kehtestama erieeskirju, et tagada kaupluste mitmekesisus, mis on hädavajalik, 
et ostualad oleksid jätkuvalt atraktiivsed, eriti väike- ja suurlinnades;

10. rõhutab avaliku ja erasektori partnerluste tähtsat rolli ostualade puhtuse, turvalisuse ja 
ligipääsetavuse tagamisel linnakeskustes, k.a tegeledes ostualadel tühjalt seisvate hoonete 
kahjuliku mõjuga, nt tehes need alad idufirmadele kättesaadavaks tavapärasest madalama 
üüriga;

11. märgib, et e-kaubanduse suureneva osakaalu tõttu seisavad kauplused silmitsi uute 
probleemidega, mistõttu on mitut müügikanalit hõlmavad jaekaubanduse strateegiad aina 
tähtsamad; tunneb sellega seoses muret, et kuigi jaekaubandusel on sotsiaalne roll, võib 
juhtuda, et kogu jaekaubandussektori võtab üle e-kaubandus, nagu see näib hetkel olevat 
audiovisuaal- ja raamatukaubanduses; julgustab jaemüüjaid välja töötama uusi 
ärimudeleid, et laiendada traditsioonilise kaupluse ostukogemust, muu hulgas parandades 
nii müügieelse kui ka -järgse teeninduse taset ning lisades kaupluse esindamise internetis 
traditsioonilises poes müügi eest vastutava personali kohustuste hulka;

12. rõhutab jaemüügisektori vastutust säästvuse vallas; tunneb heameelt asjaolu üle, et 
jaemüüjad ja tarnijad on rohelise mõttelaadi edendamise esirinnas, eelkõige seoses 
jäätmete, energiatarbimise, transpordi ja CO2 vähendamisega; leiab, et valdkonnas tuleb 
teha rohkem jõupingutusi;

13. tuletab meelde, kui oluline on kehtivate sotsiaal- ja tööalaste õigusaktide nõuetekohane 
rakendamine; kahetseb deklareerimata töö suurt osakaalu, mis hõlmab suuremal määral 
maksudest kõrvalehoidumist ning takistab kaubandusettevõtjate võrdse 
konkurentsiolukorra loomist siseturul;

14. peab murettekitavaks frantsiisivõtjate õiguste eiramist võrreldes frantsiisiandjaga ning 
nõuab läbipaistvaid ja õiglasi lepinguid; eeskätt juhib komisjoni ja liikmesriikide 
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tähelepanu probleemidele, millega puutuvad kokku frantsiisivõtjad, kes tahavad oma 
ettevõtet müüa või ärimudelit muuta, aga tegutseda edasi samas sektoris; palub, et 
komisjon uuriks konkurentsivõimet käsitlevate pikaajaliste klauslite, ostuvõimaluste ja 
mitmekordse frantsiisivõtmise keelu mõju ning vaataks sellega seoses üle praeguse 
vabastuse konkurentsieeskirjade järgimisest, mis kehtib lepinguosalistele, kelle turuosa on 
väiksem kui 30%;

15. toetab toiduainete tarneahela parema toimimise kõrgetasemelise foorumi ja selle 
ettevõtjatevahelisi lepingulisi suhteid käsitleva ekspertide platvormi tööd; on seisukohal, 
et parlament peaks kiiresti lahendama probleemid, mis on seotud tema osalemisega 
foorumi töös; rõhutab, et ebaausaid kauplemistavasid esineb ka muude kaupade 
tarneahelas, ning palub komisjonil ja ettevõtjate ühendustel uurida võimalusi uue avatud 
foorumi loomiseks, milles keskendutakse jaekaubandusele tervikuna;

16. väljendab heameelt toiduainete tarneahela vertikaalsete kaubandussuhete heade tavade 
põhimõtete ning ebaausate ja ausate tavade näidete loetelu üle ning nende põhimõtete 
rakendamise ja jõustamise raamistiku üle; toonitab, et selleks, et neil oleks tegelik mõju, 
on tähtis, et osa võtaksid kõik toiduainete tarneahela osapooled, sh põllumajandustootjate 
organisatsioonid ning tootmis- ja hulgimüügitööstus; palub, et komisjon vaataks läbi 
vabatahtliku algatuse mõju kahe aasta jooksul selle jõustumisest ning pakuks vajaduse 
korral välja täiendavaid meetmeid;

17. leiab, et sageli on nõrgematel turuosalistel keeruline kaevata ebaausate kauplemistavade 
üle, ning toonitab ettevõtjate ühenduste rolli tähtsust, kuna nemad peaksid saama esitada –
tagades samaaegselt konfidentsiaalsuse – nõrgemate turuosaliste nimel kaebusi 
ombudsmanile või kohtunikule, kel peaksid olema volitused, et võtta ametiülesande korras 
meetmeid, kui on teavet murettekitavate tendentside kohta;

18. kutsub komisjoni üles esitama ELi tasandi õigusakti eesmärgiga keelustada omahinnast 
odavamalt müümine toiduainete sektoris ja pakkuma välja mõiste „majanduslik sõltuvus” 
määratlust, mis peaks muutma liikmesriigid ja ettevõtjad tähelepanelikumaks ebaausate 
kauplemistavade suhtes;

19. kutsub komisjoni üles tagama väiketarnijate õigust luua tootjarühmi ilma, et neid 
karistaksid riikide pädevad asutused, kes on juhindunud viimaste tähtsuse hindamisel 
ainult kodumaisest toodangust;

20. kutsub komisjoni üles võtma ebaausate kauplemistavade vastase võitluse osana 
kaubamärkide tootjate seatud territoriaalsete tarnepiirangute vastaseid meetmeid;

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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Jaekaubandussektori tähtsus ühiskonnale

Jaekaubandus on majanduses äärmiselt tähtis, see annab 11% ELi SKPst ja 15% ELi 
tööhõivest. ELis on jaekaubandusele kui ühele peamisele ühtse turu alustalale pandud palju 
rõhku. Suuremate jaemüüjate jaoks võib tähendada väga palju mastaabisääst hästitoimival 
siseturul. Seetõttu on kahetsusväärne, et paljusid jaemüüjaid, kes tahaksid tegutseda mitmes 
või kõigis liikmesriikides, takistatakse asjatult, nt erinevate pakendi- ja märgistamisnõuete 
ning haldustavade erinevuste tõttu.

Digitaalne ühtne turg annab jaemüüjatele uusi võimalusi, kuigi hetkel eelistavad tarbijad 
endiselt enamasti nende oma riigis asuvaid tarnijaid, isegi internetiostude puhul. See võib olla 
seotud sellega, et tarbija ei ole lihtsalt niivõrd teadlik teistes liikmesriikides asuvatest 
jaemüüjatest, aga ka asjaoluga, et tarbija ei ole oma õigustes kindel.

Sama tähtis kui jaekaubanduse majanduslik väärtus on ka selle sotsiaalne väärtus. Sotsiaalsete 
suhete loomise võimaluste arv päriselus on kiiresti vähenemas, eriti interneti aina kasvava 
osakaalu tõttu igapäevaelus ja meie ühiskondade üldise arvutistamise tõttu. Inimesed kipuvad 
veetma rohkem aega oma arvuti, tahvelarvuti või mobiiltelefoniga ja on oht, et meie 
ühiskonnad muutuvad üha virtuaalsemaks. Traditsiooniline kauplus on endiselt koht, kus 
inimesed veel päriselus suhtlevad. On tähtis, et need jääksid alles ja et need saaksid 
eelistatavalt osaks laiemast sotsiaalsest keskkonnast ja pakuksid lisateenuseid, nt 
raamatukogud, avalikud ja kultuuriasutused.

Paljud inimesed kurdavad, et kaubanduskeskuste atraktiivsus väheneb kiiresti, sest neis kõigis 
on samad kauplused, mis kuuluvad kodumaisesse või rahvusvahelisse poeketti. See võib 
ajapikku vähendada tarbijate soovi üldse selliseid keskuseid külastada, eriti siis, kui nad 
saavad osta sama toote sama lihtsalt internetist. Et kauplused oleksid edaspidigi ligitõmbavad, 
ei tuleks pidevalt läbi mõelda ja edendada mitte ainult ostukogemust, vaid suurendada ka 
kaupluste mitmekesisust. Olukorda saab muuta sõltumatu jaemüüja, sest sõltumatud 
kauplused võivad suurendada tarbija huvi. Mitmekesiste ja kohalikest oludest lähtuvalt valitud 
kauplustega saaksid kaubanduskeskused ergutada kogukonna elu ja isegi kohalikku 
identiteeti, mida paljud inimesed soovivad üha rohkem tajuda, hoolimata – või ehk tingituna –
üleilmastumisest.

Jaekaubandussektor praeguses majanduskriisis

Enamikus liikmesriikides on tarbija usaldus langenud äärmiselt madalale tasemele. 
Kodanikud lükkavad oste edasi või otsivad pidevalt madalaid hindu. Mõnes liikmesriigis on 
suurendatud käibemaksumäära, see aga vähendab veelgi tarbijate ostuvõimalusi ja jaemüüjate 
šansse püsima jääda. ELi jaekaubandussektori üldine olukord on murettekitav, kuigi leidub ka 
erandeid.

Eurostati hiljutine statistika näitab, et võrreldes 2013. aasta aprilliga oli olukord maiks 2013 
veidi paranenud1. Kuid võrreldes sama kuuga eelmisel aastal on euroala jaekaubanduses 
ikkagi mõõnaperiood. Olukord muude kaupade puhul on raskem kui toiduainete sektoris ja 

                                               
1 Eurostat News Release Euroindicators 104/2013.
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eriti haavatavad on sõltumatud jaemüüjad.

Komisjoni jaekaubanduse tegevuskavas ei tegeleta otseselt kriisi tagajärgedega 
jaekaubandusele ega liikmesriikide rakendatud kokkuhoiumeetmetega. Seega ei käsitleta 
selliseid probleeme nagu väikeettevõtjate juurdepääs rahastamisele, pankrotistumise vältimine 
ega tühjad kauplused keset ostuala, mis on üha pakilisem küsimus. Parlament on 
rahastamisele juurdepääsu kohta vastu võtnud eraldiseisvad raportid – see on ainus põhjus, 
miks raportöör ei ole seda oma raportis käsitlenud. Rahastamisele juurdepääsu suurendamine 
on aga hädavajalik, eelkõige VKEde jaoks.

Kuna pankrot on eelkõige sõltumatute jaemüüjate probleem ja nende turuosa väheneb kiiresti, 
tuleb eritähelepanu pöörata nende vajadustele. Kui me ei soovi linnu, mis on kloonid ilma 
toimiva jaekaubanduseta, tuleb komisjonil ja liikmesriikidel kohe tegutseda. Suuremad 
kauplused saaksid aidata väiksemaid, sest ka nende huvides on säilitada oma läheduses 
kaupluste mitmekesisus, mis meelitab ligi rohkem kliente. Üks suur jaemüüja on teatanud, et 
on valmis viima ellu „adopt-a-shop” põhimõtte. Sellise programmi kaudu saaksid 
väikeettevõtjad paluda nõu, näiteks haldus- ja finantsküsimustes, kaotamata sealjuures oma 
sõltumatust. Kauplustel on võimalus teha koostööd, luues kohalikud ühendused, nii et 
ostupiirkonna arendamisest saab nende ühisettevõtmine koostöös kohalike asutustega. Üüri ja 
energiahindu võiks alandada, et elavdada teatud ostualasid, ning kohalikud asutused võiksid 
mitmekesistada kohalikke tasusid, et vähendada teatud piirkondade kaupluste kulusid.

Komisjon rõhutab õigusega, et ruumilise planeerimise poliitikas ei tohi diskrimineerida 
majanduslikel alustel. Võib aga esineda nn halle tsoone, kui kohalikud asutused soovivad 
edendada linnakeskuste kaubatänavaid. On olemas märgatav tendents, et kaubatänavatel 
domineerib teatavat liiki jaekaubandus. Sellistel juhtudel peaks kohalikel asutustel olema 
võimalus kehtestada erieeskirjad, et tagada kaupluste mitmekesisus, mis on tarvilik, et säiliks 
ostuala ligitõmbavus.

E-kaubandus võib olla jaemüüjatele kuldne võimalus, aga võib samas muutuda ohtlikuks neile 
kauplustele, kes seda nähtust lihtsalt trotsivad. Olen kuulnud, kuidas paljud jaemüüjad 
kurdavad, et kliendid küsivad toote kohta nõu traditsioonilisest kauplusest, et seejärel osta 
sama toode interneti teel teisest, odavamast poest. Mõned on isegi arutlenud, et võib-olla 
peaksid nad kehtestama sissepääsutasu. See lahendus ei ole muidugi teostatav ja ainult 
kiirendaks kõnealuste kaupluste allakäiku, aga see annab tunnistust selliste jaemüüjate 
meeleheitest.

Jaemüüjatel tuleb leppida e-kaubanduse kui tõsiasjaga. Seega on paljudele kauplustele 
soovitatav püüda kehtestada mitut kanalit hõlmav müügipoliitika, sh nii internet kui ka 
traditsioonilised müügikanalid. Traditsiooniliste kaupluste üks põhilisi võrreldavaid eeliseid 
on teenindus. Internetis müüdavate toodete puhul on kliendi jaoks sageli tähtis saada head 
nõu. Internet ei ole alati kliendisõbralik. Ei ole selge, milliseid veebisaite saab usaldada. 
Kasulik samm oleks siduda internetipood traditsioonilise kauplusega, et kliendil oleks 
võimalik küsida ja saada nõu lähima kaupluse pärismüüjalt interneti teel. Teine võimalus 
traditsiooniliste kaupluste propageerimiseks on tekitada poes n-ö ostukogemus. Tuleb 
pakkuda midagi enamat. Raamatupoed võiksid kutsuda kirjanikke oma teoseid ette lugema, 
muusikapoed saaksid korraldada muusika elavettekandeid, riidepoed moeetendusi jne. 
Teenindus ja kogemuste tekitamine on vajalik, et traditsioonilised kauplused alles jääksid.
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Lepingud frantsiisivõtjatega on muutunud aina rangemaks. On kahetsusväärne, et komisjon ei 
esitanud selle suundumuse kohta soovitusi, sest see kipub kahjustama tervet frantsiisi 
kontseptsiooni ning vähendab järelikult selle atraktiivsust, kuigi frantsiisiteenused võivad 
aidata vähendada majanduskriisi mõju.

Säästlikkus

Raporti ulatuse piiratuse tõttu on võimatu uurida selles üksikasjalikult jaekaubanduse rolli 
sotsiaal- ja keskkonnapoliitikas. Ent just säästlikkuse valdkonnas on jaekaubandus väga tähtis. 
Kauplused suudavad mõjutada seda, millist liiki toote tarbija ostab, ning saavad sellega 
edendada õiglast kaubandust. Kauplused saaksid edendada keskkonnasõbralikumaid 
pakendeid, mis võib aidata vähendada jäätmeid. Samuti suudavad nad mõjutada tarbijate 
toiduharjumusi: osta koguseid, mida vajad, ja väldi toidu raiskamist, osta rohkem mahetoitu 
jne.

Sama kehtib sotsiaalpoliitika puhul. Kahjuks tuleb jaekaubanduses ette sotsiaalsete ja 
sisserännet reguleerivate seaduste rikkumist. Ühtlasi esineb tendentsi võtta tööle noori 
madalapalgalisi töötajaid ja asendada nad siis, kui nad saavad vanemaks ja nende töö on 
kulukam. Töötajatesse on tähtis investeerida, eriti siis, kui teenindus ja kogemus muutuvad 
tähtsamaks kaupluste püsimajäämise jaoks. Jaekaubandus on suurepärane sektor noortele 
väljaõppe pakkumiseks, aga see peaks kasutama ka kogemustega tööjõudu, et pakkuda õiget 
kvaliteeti. Liikmesriikide jaoks peaks olema esmatähtis jõustada tööseadusi. Selles vallas 
tuleks edendada jaekaubandussektori ja õiguskaitseasutuste vahelist tihedat koostööd, et kõigi 
selliste rikkumistega tegeletaks koheselt ja tõhusalt.

Ebaausad kauplemistavad

Põllumajandustootjad ja väiketootjad tunnevad sageli, et tegelikult lepinguvabadus ei kehti, 
sest nad tohivad müüa oma tooteid ainult piiratud arvule supermarketitele. Tegelikkuses on 
aga asjad keerulisemad. Kõik tootjad ei ole väikeettevõtjad. Näiteks suhkru tootmist 
kontrollib teadaolevalt piiratud arv ettevõtjaid, kes on nii võimsal positsioonil, et mõnes 
liikmesriigis võib neid pidada isegi monopolideks. Lisaks ei tee supermarketid sageli 
tehinguid mitte otse tootjaga, vaid turustajaga. Viimasteks võivad olla rahvusvahelised 
suurettevõtjad, kelle kasumimarginaal on tihti palju suurem kui supermarketitel. Edasise 
tegevuse kavandamisel on tähtis meeles pidada olukorra keerukust toiduainete tarneahelas.

Ühtelugu peavad supermarketid rohelist raamatut esimeseks sammuks antud valdkonnas ELi 
õigusaktide kehtestamise suunas. Kuigi võib osutuda kasulikuks täpsustada Euroopa tasandi 
õigusaktide või suunistega teatud kontseptsioone, nt „majanduslikku sõltuvust”, ei ole 
raportöör veendunud puhtalt seadusandliku lähenemisviisi tõhususes. Väiksematel tootjatel on 
pahatihti keeruline alustada supermarketite (või turustajate) vastu ametlikke kohtuvaidlusi. 
Liiga tihti kardavad nad vastumeetmeid: nende suhtes võidi kasutada teatud ebaausaid 
kauplemistavasid, aga nüüd riskivad nad hoopis sellega, et katkeb ärisuhe asjaomase 
supermarketi või turustajaga.

Seepärast on raportöör valinud ettevaatlikuma tee. Kuigi võib olla otstarbekas jõuda 
toidusektoris omahinnast odavamalt müümise keelustamises kokkuleppele ELi tasandil, on 
üldiselt parem mitte loota liiga palju seadusandlikele lahendustele. 
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Pooldada tuleks vabatahtlikke algatusi, mis on mõnes liikmesriigis juba olemas ja mida 
arendab praegu ka ELi tasandil välja toiduainete tarneahela parema toimimise 
kõrgetasemeline foorum. Nendega võidakse panna alus ühisvastutuse võtmisele. Samas 
kurdavad mõned tootjad, et ilma nõuetekohase jõustamiseta ei suuda need vabatahtlikud 
algatused olukorda muuta. Surve avaldamiseks on seega tähtis näha ette sõltumatu 
ombudsman või kohtunik, kes võib teha ametiülesande korras otsuseid. Supermarketid on 
vastu anonüümsetele kaebuste esitamise mehhanismidele. Nad väidavad, et ei suuda end 
selliste kaebuste eest korralikult kaitsta ja võivad langeda laimu ohvriks. Selleks et leida 
lahendus, milles võetakse arvesse nii tootjate kui ka supermarketite huve, eelistab raportöör 
süsteemi, mille all on ettevõtjate ühendustel võimalik juhtida ombudsmani või kohtuniku 
tähelepanu teatud tavadele ja säilitada samas teabeallika konfidentsiaalsus. Koos 
ametiülesande korras tegutseva ombudsmani/kohtuniku võimalusega võib see osutuda 
õiglaseks lahenduseks.

Kuigi raportöör toetab vabatahtlikku mehhanismi, saab see olla tõhus üksnes siis, kui selles 
osalevad kõik asjaomased pooled. See tähendab, et algatusega peavad nõustuma nii tootjad, 
kauplejad kui ka supermarketid. Seni ei ole tootjad seda teinud ja ei ole veel selge, kui paljud 
neist seda kavatsevad. Kui algatusele pühenduvad peamiselt supermarketid, siis see ei toimi.

Teiseks ei nähta vabatahtliku algatusega ette sõltumatu ombudsmani või kohtuniku instantsi 
loomist. Selle asemel tahetakse kasutada iga huvirühma esindajatest koosnevat juhtrühma. 
Raportöör ei heida seda lähenemist kõrvale, aga kahtleb, kas see on sama praktiline kui 
sõltumatu ombudsmani/kohtuniku kasutamine.

Viimaseks, vabatahtlik algatus põhineb täielikult „nimeta ja häbista” ja „nimeta ja kuuluta” 
lähenemisviisil. Muid karistusi ette ei nähta. Just karistuste puudumine on põhjus, miks 
tootjad algatusega ei ühine. Seega on algatuse edu saavutamiseks aeg mõelda selle peale, et 
kehtestada lisakaristused, nt trahvid, ja heade tavade põhimõtete rikkumiste korral kahju 
hüvitised.
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