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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно стратегия на ЕС за политика за защита на потребителите 2007-2013 г.
(2007/2189(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент и 
Европейския икономически и социален комитет, озаглавено "Стратегия на ЕС за 
политика за защита на потребителите 2007-2013 г. - Увеличаване на правата на 
потребителите, повишаване на тяхното благосъстояние, осигуряване на 
ефективната им защита" (COM(2007)0099),

– като взе предвид Резолюция на Съвета от 30-31 май 2007 г. относно стратегия на 
ЕС за политика за защита на потребителите за периода 2007-2013 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 27 септември 2007 г. относно задълженията 
на доставчиците на презгранични услуги1,

– като взе предвид своята резолюция от 6 септември 2007 г. относно зелената книга 
за преразглеждане на достиженията на правото на Общността за защита на 
потребителите2,

– като взе предвид своята резолюция от 4 септември 2007 г. относно прегледа на 
единния пазар: преодоляване на бариерите и неефективността чрез по-добро 
прилагане и изпълнение3,

– като взе предвид Съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно 
единен пазар за Европа през 21-ви век (COM(2007)0724),

– като взе предвид Съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
придружаващо Съобщението "Единен пазар за Европа през 21-ви век" и озаглавено 
"Услуги от общ интерес, включващи социални услуги от общ интерес: нов 
европейски ангажимент" (COM(2007)0725),

– като взе предвид Съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите 
"Възможности, достъп и солидарност:  към нова социална визия за Европа на XXI 
век" (COM(2007)0726),

– като взе предвид работния документ, изготвен от службите на Комисията, 
озаглавен "Инициативи в областта на финансовите услуги на дребно" и 

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2007)0421.
2 Приети текстове, P6_TA(2007)0383.
3 Приети текстове, P6_TA(2007)0367.
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придружаващ Съобщението "Единен пазар за Европа през 21-ви век" 
(SEC(2007)1520),

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на Комисията по вътрешен пазар и защита на 
потребителите и становищата на Комисията по икономически и парични въпроси, 
Комисията по правни въпроси и Комисията по правата на жените и равенството 
между половете (A6-0000/2008),

Увод 

1. приветства Съобщението на Комисията относно стратегия на ЕС за политика за 
защита на потребителите;

2. изразява становище, че е необходим хоризонтален подход към политиката за 
защита на потребителите и че е жизненоважно интересът на потребителите да се 
отчита във всички свързани с тях политически области; следователно приветства 
Комисията за това, че изтъква необходимостта да се гарантира, че вътрешният 
пазар отговаря в по-голяма степен на очакванията и тревогите на гражданите; в 
тази връзка напомня на Комисията, че политиката за защита на потребителите 
следва да бъде застъпена във всички политически области още на етапа на 
оценяване на въздействието;

3. подчертава факта, че прегледът на достиженията на правото на Общността за 
защита на потребителите следва да води до повече последователност в правната 
рамка за правата на потребителите; припомня, че предпочита да се предприеме 
смесен подход, т.е. хоризонтален инструмент, с основната цел да се гарантира 
последователността на действащото законодателство и да стане възможно 
запълването на празнините чрез събиране на основните въпроси, общи за всички 
директиви, във всеобхватен законодателен акт; счита, че специфичните въпроси 
следва да продължат да се разглеждат поотделно в секторни директиви;

4. приветства предложението за служители за връзка с потребителите, които да се 
назначат в Комисията; приканва всяка генерална дирекция да публикува годишни 
доклади относно включването на политиката за защита на потребителите в нейната 
сфера на компетентност;

5. изразява становище, че силната защита на потребителите и ефективната система за 
обезщетяване в цяла Европа ще бъдат в полза на потребителите, както и на 
конкурентоспособните производители и търговци; подчертава факта, че това ще 
създаде стимули за предприятията да произвеждат и продават по-трайни стоки, 
което ще доведе до по-устойчиво развитие; подчертава факта, че ефективната и 
подобрена защита на потребителите е необходима за постигане на по-добро 
функциониране на вътрешния пазар;

6. призовава за мерки за гарантиране, че 27те национални минипазара в ЕС 
действително ще се превърнат в най-големия пазар на дребно в света; приема 
становището, че това изисква гражданите да се чувстват еднакво сигурни при 



PR\701236BG.doc 5/9 PE398.699v01-00

BG

пазаруване по интернет, както и от близкия магазин, а малките и средни 
предприятия (МСП) да могат да разчитат на същите прости правила, както 
навсякъде другаде на вътрешния пазар; приканва Комисията да разгледа начини за 
повишаване защитата на МСП;

7. изтъква, че европейските стандарти за политика за защита на потребителите следва 
да служат за образец за световни стандарти, и приветства факта, че Европа 
определя тенденции, използвайки меката си сила за увеличаване на правата на 
потребителите в световен мащаб; 

8. насърчава Комисията да продължава да гарантира правата на потребителите по 
отношение на безопасността на продуктите, като подобри пазарния надзор, засили 
маркировката СЕ и оцени възможността за преглед на Директива 2001/95/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата 
безопасност на продуктите1 ("Директивата за общата безопасност на продуктите");

По-добра база знания

9. изразява становището, че не може винаги да се приема за дадено, че потребителите 
действат разумно преди покупка, нито пък може винаги да се изисква компенсация 
в случай на проблеми; следователно призовава за по-голяма съсредоточеност върху 
истинското потребителско поведение; припомня новоприетия бюджетен ред, 
предложен от Европейския парламент, за пилотен проект за, наред с другото, 
изграждане на потребителска база данни и провеждане на прегледи и интервюта, 
както и сравняване на постиженията в държавите-членки; приветства работата на 
Комисията за създаване на табло за постиженията в областта на политиката за 
защита на потребителите, което ще доведе до по-добро разбиране, наред с другото, 
на структурата на цените и потребителското поведение и удовлетворение;

10. приветства използването на Седмата рамкова програма за научни изследвания и 
технологично развитие като инструмент за по-нататъшно повишаване на 
аналитичното и емпирично разбиране на потребителското поведение;

11. изказва становището, че защитата на потребителите следва да бъде приоритет, 
когато промишлеността и компаниите определят и планират продукти и услуги, 
както и че изследването на пазарните промени е от жизнена важност; приканва 
Комисията да приложи мерки за тези цели;

12. изтъква, че политиката за защита на потребителите трябва не само да работи, за да 
компенсира нанесени щети, но следва също и да има далновиден подход; приема 
становището, че в отговор на възможни проблеми, възникващи от въвеждането на 
нови технологии или от промяна в предпочитанията, броят на жалбите не е сам по 
себе си достатъчен показател за това на кои области трябва да се наблегне;

13. застъпва становището, че интересът на потребителя се обслужва най-добре чрез 
колективни насоки за предприятията, вместо съсредоточаване върху отделни 

                                               
1 OВ L 11, 15.01.2002, стp. 4.
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предприятия; отбелязва, че това е станало ясно примерно при скорошните 
инциденти, свързани с опасни играчки; 

14. призовава за мерки за подобряване на диалога между потребителите и бизнеса на 
равнище ЕС; изразява становището, че един добър диалог, включващ обмена на 
най-добри практики,  би могъл да намали проблемите на вътрешния пазар;

15. подчертава, че ЕС и държавите-членки следва да инвестират повече в информация 
за потребителите и в образователни кампании; счита, че потребителското обучение 
трябва да започва от началното училище; изтъква, че такова обучение следва да 
бъде неразделна част от обучението през целия живот; 

16. е на мнение, че при определянето на политиката за защита на потребителите следва 
да бъде отделено още по-голямо внимание на специалните нужди на уязвимите 
групи, както и че трябва да се отчита демографското развитие; призовава за 
особено внимание към нуждите на възрастните хора; 

Повишено внимание за услугите

17. припомня резолюцията си за задълженията на доставчиците на презгранични 
услуги; очаква работната програма на Комисията във връзка с този въпрос; иска от 
Комисията да внесе повече яснота относно намеренията си за по-нататъшни 
инициативи в тази област, ако има такива; 

18. застъпва становището, че както частните услуги, така и услугите от общ интерес 
следва да бъдат включени в обхвата на Директивата за общата безопасност на 
продуктите, така че да се увеличи доверието в операциите с презгранични услуги; 

19. приема становището, че е необходимо повишено внимание за премахване на 
правната несигурност, свързана с услугите от общ интерес; 

20. подчертава, че е нужна адекватна защита на потребителите и във връзка с 
пощенските услуги, водата, енергията и телекомуникациите, наред с другото; 
изтъква, че либерализирането на въпросните сектори следва винаги до води до 
конкретни подобрения за потребителите; 

21. счита, че са необходими повече действия в областта на финансовите услуги на 
дребно; приветства намерението на Комисията да предприеме инициативи за 
увеличаване на избора на потребителите, както и на мобилността на вътрешния 
пазар; приканва Комисията да направи разследвания за евентуален протекционизъм 
на финансови институции, като например банки и застрахователни компании; 

По-добър достъп до обезщетение

22. приветства факта, че стратегията е съсредоточена върху подобряване на 
прилагането и обезщетяването; счита, че това е най-важният възможен фактор за 
изграждане на потребителско доверие във вътрешния пазар; обявява се за 
продължаване на работата по въпроса;
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23. изразява становището, че споровете трябва първоначално да се уреждат по 
извънсъдебен път, тъй като решенията, постигани със средства за обезщетение, 
различни от юридически, могат да бъдат по-бързи и свързани с по-малко разходи; 
тази перспектива подчертава необходимостта от засилване на Европейските 
потребителски центрове и SOLVIT, и призовава за повече финансови средства за 
тяхната мрежа;

24. приканва Комисията да изследва предимствата на назначаването на специален 
европейски потребителски омбудсман в службата на Европейския омбудсман;

25. отбелязва, че в някои, но не във всички, държави-членки вече съществува система 
за колективни обезщетения; отбелязва, че в това отношение потребителите не са 
равно третирани навсякъде в ЕС;

26. приканва Комисията да представи инициативи за система за колективни 
обезщетения, в която да бъде фактор потребителският омбудсман или друг 
съответен орган; подчертава, че европейската система трябва да бъде различна от 
съответната система на САЩ и че исковете трябва винаги да са обвързани с 
действителните щети; подчертава, че колективните обезщетения не целят да 
предоставят на потребителите нови права, а просто нови средства за прилагането 
на съществуващите права; счита, че системата следва да е широкообхватна, 
леснодостъпна и да се основава на подходящо равновесие между информация и 
поверителност;

o

o o

27. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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EXPLANATORY STATEMENT

Consumer protection must be taken into account in each and every EU-law and should not be 
seen as a specific policy area. It is not an addition to the internal market, nor is it a sweet pill 
to make people feel more comfortable. It is an essential piece of a puzzle, without which the 
internal market would remain incomplete. Your rapporteur is welcoming the EU Consumer 
Policy Strategy 2007-2013, but also takes the view that the strategy needs active and 
continuous follow-up in order to actually develop to consumers.

The European internal market has the potential to be the largest single retail market in the 
world, but so far this goal has not been reached. One missing piece in this not yet completed 
puzzle is the lacking consumer confidence in the EU, the absolute trust that one can consume 
where-ever and when-ever in another member state and feel absolutely safe. The Commission 
is confident that this goal will be reached by the year 2013. Your rapporteur hopes this proves 
to be true, but holds the view that this will only happen if we are able to implement the 
measures needed to strengthen consumer trust and confidence.

The strengthening of the network of the European Consumer Centres is welcomed. The 
centres should in future be resourced adequately to allow them to operate effectively and 
respond quickly to emerging trends and developments

Your rapporteur underlines that consumer protection in the EU has also an external dimension 
as the recent incidents of import of unsafe toys has clearly proved. The large increase in the 
number of complaints in the EU rapid alert system for dangerous consumer products RAPEX 
shows that there is much to be done in this respect as well. The consumers should be able to 
trust all products circulating in the Internal Market - both products originating in the EU and 
those originating from third countries.

Special emphasis should be put on protecting especially vulnerable consumers such as 
children and elderly people. The number of elderly people in Europe will increase 
significantly and soon in the coming years. Member states and consumer organisations should 
focus on consumer education; this should start already in schools and be treated as a thread of 
life long learning. Especially in the new Member States information campaigns are essential 
to raise consumer awareness.

A Europe-wide collective redress system is indispensable. A genuine internal market with 
mobile consumers should also give them the tools to pursue compensation if something goes 
wrong. While disputes primarily should be settled out of court, there should also be a  
possibility to address the issue through judicial means.

It is important to draw lessons from the unsatisfying US Class action system. It should not 
become a basis for a possible European system. Collective redress should not be provide 
consumers with new rights but merely assist them in order to pursue existing rights on a full 
scale. A claim should always be linked to the actual damage happened.

Some member states already have a system in place, but the systems differ from one Member 
State to another. The Commission is currently examining different national systems in place.
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A proposition made by the rapporteur in this respect would call on the Commission to explore 
the merit of establishing a special European Consumer Ombudsman in the European 
Ombudsman's office, who would inter alia be co-ordinating collective redress complaints in 
the EU.

Your rapporteur welcomes the fact that the consumer interests have lately been better 
integrated into other policy areas. It is important that this development is further enhanced.
Consumer interests should always be considered when developing new politics. This is 
essential to ensure that consumers fully benefit from the Internal Market in the EU.
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