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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2007–2013 m. ES vartotojų politikos strategijos
(2007/2189(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „2007–2013 m. ES vartotojų politikos 
strategija. Vartotojų teisių stiprinimas, gerovės didinimas ir veiksminga jų apsauga“ 
(COM(2007)0099),

– atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 30–31 d. Tarybos rezoliuciją dėl ES vartotojų politikos 
strategijos (2007–2013 m.),

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo 27 d. rezoliuciją dėl tarpvalstybinių paslaugų 
teikėjų įsipareigojimų1,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo 6 d. rezoliuciją dėl Žaliosios knygos dėl vartotojų 
acquis persvarstymo2,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo 4 d. rezoliuciją dėl Bendrosios rinkos peržiūros: 
šalinti kliūtis ir neveiksmingumą geriau ją įgyvendinant ir vykdant3,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl bendrosios rinkos 
XXI a. Europai (COM(2007)0724),

– atsižvelgdamas į prie Komisijos komunikato „Bendroji rinka XXI a. Europai“ pridedamą 
komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Bendrus interesus tenkinančios paslaugos, įskaitant 
bendrus interesus tenkinančias socialines paslaugas. Naujas Europos įsipareigojimas“ 
(COM(2007)0725),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonominių ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Perspektyvos, 
prieinamumas ir solidarumas. Nauja socialinė vizija XXI amžiaus Europoje“ 
(COM(2007)0726),

– atsižvelgdamas į prie Komisijos komunikato „Bendroji rinka XXI a. Europai“ pridedamą 
Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Iniciatyvos mažmeninių finansinių paslaugų 
srityje“ (SEC(2007)1520),

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0421.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0383.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0367.
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– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą, Ekonomikos ir 
pinigų politikos, Teisės reikalų bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetų nuomones 
(A6-0000/2008),

Įvadas 

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl Europos Sąjungos vartotojų politikos 
strategijos;

2. mano, kad įgyvendinant vartotojų politiką būtina taikyti horizontalųjį metodą ir kad labai 
svarbu atsižvelgti į vartotojų interesus vykdant atitinkamų sričių politiką; todėl 
džiaugiasi, kad Komisija atkreipia dėmesį į būtinybę užtikrinti su vartotojų lūkesčiais ir 
rūpesčiais geriau suderintą vidaus rinką; turėdamas tai mintyje, primena Komisijai, kad 
vartotojų politiką reikėtų įtraukti į visas politikos sritis jau poveikio vertinimo etapu;

3. pabrėžia, kad persvarstant vartotojų teisyną reikėtų siekti darnesnės teisinės vartotojų 
teisių sistemos; primena, kad pirmenybę teikia mišriajam metodui, t. y. horizontaliajai 
priemonei, kurią taikant visų pirma būtų galima užtikrinti esamų teisės aktų darną ir 
nuosekliuose teisės aktuose sugrupuoti visoms direktyvoms bendrus kompleksinius 
klausimus siekiant užpildyti spragas; mano, kad kai kurie klausimai ir toliau turėtų būti 
aptariami atskirai sektorių direktyvose;

4. pritaria pasiūlymui paskirti Komisijos tarnautoją ryšiams vartotojų apsaugos klausimais 
palaikyti; ragina visus generalinius direktoratus skelbti metines ataskaitas, kuriose 
nurodoma, kaip vartotojų politika įtraukiama į jų kompetencijos sritį;

5. mano, kad stipri vartotojų apsauga ir veiksminga visoje Europoje taikoma žalos 
atlyginimo sistema būtų naudinga vartotojams, konkuruojantiems gamintojams, ir 
prekybininkams; pažymi, kad tai skatintų įmones gaminti ir parduoti daugiau ilgalaikio 
naudojimo prekių, o kartu ir tvaresnį ekonominį augimą; pabrėžia, kad veiksmingesnė ir 
geresnė vartotojų apsauga būtina siekiant geresnio vidaus rinkos veikimo;

6. ragina imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad 27 mažos nacionalinės Europos Sąjungos 
rinkos iš tiesų taptų didžiausia pasaulio mažmenine rinka; mano, kad siekiant šio tikslo 
reikėtų, kad piliečiai pirkdami internetu jaustųsi taip pat saugiai, kaip ir įsigydami prekes 
netoliese esančioje parduotuvėje, ir kad mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) galėtų laikytis 
tų pačių paprastų taisyklių visoje vidaus rinkoje; ragina Komisiją ieškoti būdų, kaip 
gerinti mažų ir vidutinių įmonių apsaugą;

7. pabrėžia, kad pagal Europos vartotojų politika nustatytomis normomis reikėtų remtis 
nustatant pasaulio standartus, ir džiaugiasi, kad Europa lemia tendencijas ir naudodama 
švelnias priemones gerina vartotojų teises visame pasaulyje; 
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8. ragina Komisiją siekiant užtikrinti vartotojų teises produktų saugos atžvilgiu ir toliau 
gerinti rinkos priežiūrą, skatinti ženklinimą „CE“ ženklu ir numatyti galimybę 
persvarstyti 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB 
dėl bendros gaminių saugos1 (Bendra gaminių saugos direktyva);

Geresnis žinių pagrindas

9. mano, kad vartotojai prieš įsigydami prekes ne visada pagalvoja apie žalos atlyginimą 
problemų atveju; taigi ragina daugiau dėmesio skirti bendrajai vartotojų elgsenai; 
primena, kad Europos Parlamento siūlymu neseniai patvirtinta nauja biudžeto eilutė, 
pagal kurią numatoma lėšų bandomajam projektui finansuoti siekiant, be kita ko, sukurti 
vartotojų duomenų bazę, atlikti stebėseną bei apklausas ir lyginti pažangą valstybėse 
narėse; palankiai vertina Komisijos pastangas įgyvendinti skaidrią vartotojų politiką, kad, 
pavyzdžiui,  būtų galima geriau suprasti kainų struktūrą, vartotojų elgesį ir tai, kas juos 
tenkina;

10. džiaugiasi, kad Septintąja bendrąja mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programa 
naudojamasi kaip priemone siekiant geresnio analitinio ir empirinio vartotojų elgsenos 
supratimo;

11. mano, kad pramonės atstovai ir įmonės, kurdamos ir planuodamos gaminius ir paslaugas, 
daugiausia dėmesio turėtų skirti vartotojų apsaugai ir kad labai svarbu nagrinėti rinkos 
pokyčius; ragina Komisiją įgyvendinti priemones šiems tikslams siekti;

12. atkreipia dėmesį į tai, kad įgyvendinant vartotojų politiką reikėtų stengtis ne tik atlyginti 
padarytą žalą, bet ir galvoti apie ateitį; mano, kad siekiant nustatyti, kurioms sritims 
reikėtų skirti daugiau dėmesio, nepakanka atsižvelgti vien į tai, kiek pateikta skundų dėl 
galbūt atsiradusių problemų pradėjus naudoti naujas technologijas arba pradėjus teikti 
pirmenybę tam tikroms iš jų;

13. mano, kad į vartotojų interesus galima geriau atsižvelgti įmones valdant bendrai, o ne 
sutelkiant dėmesį į pavienes įmones; pažymi, kad tai, pavyzdžiui, paaiškėjo, per 
pastaruosius įvykius, susijusius su pavojingais žaislais;

14. ragina imtis priemonių siekiant pagerinti vartotojų ir įmonių dialogą Europos Sąjungos 
lygmeniu; mano, kad palaikant gerus santykius ir dalijantis gerąja patirtimi būtų galima 
sumažinti vidaus rinkos problemas;

15. atkreipia dėmesį į tai, kad ES ir valstybės narės turėtų daugiau investuoti į vartotojų 
informacijos ir švietimo kampanijas; mano, kad ugdyti vartotojus reikėtų pradėti jau 
pradinėje mokykloje; pabrėžia, kad toks ugdymas turėtų būti sudėtinė mokymosi visą 
gyvenimą dalis;

                                               
1  OL L 11, 2002 1 15, p. 4.
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16. mano, kad rengiant vartotojų politiką reikėtų labiau atsižvelgti į konkrečius pažeidžiamų 
visuomenės grupių poreikius ir kad reikėtų atsižvelgti į demografinė raidą; ragina 
ypatingą dėmesį skirti vyresniojo amžiaus žmonių poreikiams; 

Didesnis dėmesys paslaugoms

17. primena savo rezoliuciją dėl tarpvalstybinių paslaugų teikėjų įsipareigojimų; tikisi, kad 
Komisija šiuo klausimu parengs veiklos programą; ragina Komisiją pranešti, jei ji ketintų 
imtis kitų iniciatyvų šioje srityje;

18. mano, kad ir privačias, ir visuotinės svarbos paslaugas reikėtų įtraukti į Bendros gaminių 
saugos direktyvos taikymo sritį siekiant didinti pasitikėjimą tarpvalstybiniais paslaugų 
teikimo sandoriais;

19. mano, kad reikėtų dėti daugiau pastangų siekiant pašalinti teisinius neaiškumus visuotinės 
svarbos paslaugų srityje;

20. pabrėžia, kad tinkamą vartotojų apsaugą būtina užtikrinti ir pašto paslaugų, vandens, 
energijos ir telekomunikacijų srityse; nurodo, kad liberalizuojant atitinkamus sektorius 
visada reikėtų siekti konkrečios naudos vartotojams; 

21. mano, kad reikėtų imtis daugiau veiksmų mažmeninių finansinių paslaugų srityje; 
palankiai vertina Komisijos ketinimą imtis iniciatyvos siekiant gerinti vartotojų 
pasirinkimą ir judumą vidaus rinkoje; ragina Komisiją išaiškinti, ar kai kuriose
finansinėse įstaigose, pavyzdžiui, bankuose ir draudimo bendrovėse, galimas
protekcionizmas;

Daugiau galimybių naudotis žalos atlyginimo priemonėmis

22. džiaugiasi, kad strategijoje daug dėmesio skiriama klausimui, kaip pagerinti galimybes 
naudotis žalos atlyginimo priemonėmis; mano, kad tai svarbiausias veiksnys siekiant 
vartotojų pasitikėjimo vidaus rinka; siūlo ir toliau nagrinėti šiuos klausimus;

23. mano, kad ginčus pirmiausia reikėtų spręsti neteisminiu būdu, nes taip žalos atlyginimo 
klausimus būtų galima spręsti greičiau ir ekonomiškiau; siekiant įgyvendinti šį 
sumanymą reikėtų stiprinti Europos vartotojų centrus ir problemų sprendimo tinklą 
SOLVIT, ir ragina skirti daugiau lėšų jų tinklo veiklai remti;

24. ragina Komisiją išnagrinėti, kodėl būtų naudinga Europos ombudsmeno tarnyboje įsteigti 
Europos vartotojų ombudsmeno pareigybę;

25. pažymi, kad kai kuriose, nors ir ne visose valstybėse narėse jau taikoma kolektyvinė žalos 
atlyginimo sistema; pažymi, kad šiuo klausimu Europos Sąjungoje ne su visais vartotojais 
elgiamasi vienodai;

26. ragina Komisiją pristatyti iniciatyvas dėl kolektyvinės žalos atlyginimo sistemos, kurios 
įgyvendinimu rūpintųsi vartotojų ombudsmenas ar kita atitinkama institucija; pabrėžia, 
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kad Europos sistema turėtų būti kitokia nei JAV kolektyvinių ieškinių sistema ir kad 
skunduose reikėtų nurodyti žalos apimtį; pabrėžia, kad kolektyvinės žalos atlyginimo 
sistemos tikslas – ne suteikti vartotojams naujas teises, bet pasiūlyti naujas galimybes 
geriau naudotis turimomis teisėmis; mano, kad sistema turėtų būti taikoma plačiai, 
lengvai prieinama ir pagrįsta tinkama informacijos ir konfidencialumo pusiausvyra;

o

o o

27. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Į vartotojų apsaugą reikėtų atsižvelgti rengiant kiekvieną Europos Sąjungos teisės aktą ir ji 
neturėtų būti laikoma atskira politikos sritimi. Vartotojų apsauga  – ne vidaus rinkos priedas ir 
ne priemonė visuomenei nuraminti. Tai svarbi visumos dalis, be kurios vidaus rinka būtų 
nepilnavertė. Pranešėjas palankiai vertina Europos Sąjungos vartotojų politikos 2007–2013 m. 
strategiją, bet mano, kad šią strategiją reikėtų aktyviai ir nuosekliai įgyvendinti siekiant geriau 
ją pritaikyti vartotojų poreikiams.

Europos vidaus rinka galėtų tapti didžiausia bendra mažmeninė rinka pasaulyje, tačiau kol kas 
šis tikslas nepasiektas. Visumai trūksta vienos dalies – Europos Sąjungos vartotojų 
pasitikėjimo, kad vartotojai galėtų visiškai pasikliautų, jog bet kada ir bet kur kitoje valstybėje 
narėje įsigydami prekes gali jaustis visiškai saugūs. Komisija įsitikinusi, kad šį tikslą
įmanoma pasiekti iki 2013 m. Pranešėjas tikisi, kad taip ir bus, tačiau mano, kad pasiekti šį 
tikslą bus galima tik tada, jei sugebėsime įgyvendinti priemones, kurių reikia siekiant stiprinti 
vartotojų pasitikėjimą.

Galima teigiamai vertinti Europos vartotojų centrų tinklo stiprinimą. Centrus ateityje reikėtų 
tinkamai finansuoti, kad jie galėtų duoti veiksmingą ir greitą atsaką atsižvelgdami į 
atsirandančias tendencijas ir pokyčius.

Pranešėjas pažymi, kad Europos Sąjungos vartotojų apsaugai svarbi ir išorės dimensija, kaip 
tai neseniai paaiškėjo per incidentus, kai buvo įvežti nesaugūs žaislai. Taikant skubaus 
įspėjimo apie pavojų dėl pavojingų vartojimo produktų sistemą RAPEX Europoje labai 
padaugėjo skundų, taigi akivaizdu, kad ir šioje srityje reikia dar daug nuveikti. Svarbu, kad 
vartotojai galėtų pasitikėti visais vidaus rinkoje esančiais gaminiais – ir pagamintais Europos 
Sąjungoje, ir trečiosiose šalyse.

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti pažeidžiamiems vartotojams, pavyzdžiui, vaikams ir vyresniojo 
amžiaus žmonėms. Artimiausioje ateityje vyresniojo amžiaus gyventojų Europoje labai 
padaugės. Valstybės narės ir vartotojų organizacijos turėtų daugiausia dėmesio skirti vartotojų 
švietimui, kuris turėtų prasidėti jau mokyklose ir tęstis per mokymąsi visą gyvenimą. Ypač 
naujosiose valstybėse narėse svarbu rengti informacijos kampanijas siekiant didinti vartotojų 
sąmoningumą. 

Europai būtinai reikia kolektyvinės žalos atlyginimo sistemos. Tikroje vidaus rinkoje judiems 
vartotojams taip pat reikėtų suteikti priemones kompensacijai gauti iškilus problemoms. Nors 
ginčus pirmiausia reikėtų bandyti spręsti neteisminiu būdu, taip pat reikėtų numatyti galimybę 
juos nagrinėti taikant teisines priemones. 

Svarbu pasimokyti iš netobulos JAV kolektyvinių ieškinių sistemos. Ji neturėtų tapti 
planuojamos Europos sistemos pagrindu. Taikant kolektyvinę žalos atlyginimo sistemą 
reikėtų siekti ne suteikti vartotojams naujų teisių, bet padėti jiems kuo geriau pasinaudoti 
visomis turimomis teisėmis. Skunde visada turėtų būti nurodoma padarytos žalos apimtis.
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Kai kuriose valstybėse narėse jau taikoma minėtoji sistema, tačiau pavienių valstybių narių 
sistemos viena nuo kitos skiriasi. Pastaruoju metu Komisija nagrinėja valstybėse taikomas 
skirtingas sistemas. Pranešėjas norėtų paraginti Komisiją išsiaiškinti, kodėl būtų naudinga 
Europos ombudsmeno tarnyboje įsteigti Europos vartotojų ombudsmeno, kurio viena iš 
užduočių būtų svarstyti kolektyvinio žalos atlyginimo skundus Europos Sąjungoje, pareigybę.

Pranešėjas džiaugiasi tuo, kad pastaruoju metu vartotojų interesų klausimas vis dažniau 
įtraukiamas į kitas politikos sritis. Svarbu ir toliau skatinti šiuos pokyčius. Į vartotojų 
interesus visada reikėtų atsižvelgti rengiant bet kokią naują politiką. Labai svarbu užtikrinti, 
kad vartotojams Europos Sąjungos vidaus rinka būtų visapusiškai naudinga.


	701236lt.doc

