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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES Patērētāju politikas stratēģiju 2007.–2013. gadam
(2007/2189(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam un Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai „ES Patērētāju politikas stratēģija 2007.–2013. gadam – patērētāju 
tiesību nodrošināšana, labklājības uzlabošana, efektīva aizsardzība” (COM(2007)0099),

– ņemot vērā Padomes 2007. gada 31. maija rezolūciju „ES Patērētāju politikas stratēģija 
2007.–2013. gadam”,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2007. gada 27. septembra rezolūciju par pārrobežu 
pakalpojumu sniedzēju pienākumiem1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2007. gada 6. septembra rezolūciju par Zaļo grāmatu par 
patērētāju acquis pārskatīšanu2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2007. gada 4. septembra rezolūciju „Vienotā tirgus 
pārskatīšana: šķēršļu un neefektivitātes novēršana, uzlabojot īstenošanu un izpildi”3,,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Vienots tirgus 21. gadsimta Eiropā” 
(COM(2007)0724),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Vispārējas nozīmes pakalpojumi, tostarp 
vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi: jauns Eiropas uzdevums” (COM(2007)0725), 
kas pievienots paziņojumam „Vienots tirgu 21. gadsimta Eiropai”,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Iespējas, pieejamība un solidaritāte: ceļā 
uz jaunu sociālo perspektīvu 21. gadsimta Eiropai” (COM(2007)0726),

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu „Iniciatīvas finanšu pakalpojumu 
mazumtirdzniecības jomā”, kas pievienots Komisijas paziņojumam „Vienots tirgus 
21. gadsimta Eiropā (SEC(2007)1520),

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Ekonomikas 
un monetārās komitejas, Juridiskās komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības 
komitejas atzinumus (A6-0000/2008),

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0421.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0383.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0367.
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Ievads 

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par ES patērētāju aizsardzības stratēģiju;

2. uzskata, ka ir vajadzīga horizontālā pieeja patērētāju politikai un ka ir svarīgi ņemt vērā 
patērētāju intereses visās attiecīgajās politikas jomās; tādēļ atzinīgi vērtē to, ka Komisija 
uzsver vajadzību nodrošināt, ka iekšējais tirgus ir atvērtāks iedzīvotāju cerībām un 
interesēm; šajā sakarā atgādina Komisijai, ka patērētāju politika ir jāievieš visās politikas 
jomās jau ietekmes novērtēšanas posmā;

3. uzsver to, ka patērētāju acquis pārskatīšanai ir jānoved pie saskaņotākas patērētāju tiesību 
tiesiskās sistēmas; atgādina savu izvēli pieņemt jauktu pieeju, tas ir, horizontālo 
instrumentu ar galveno mērķi nodrošināt pašreizējo tiesību aktu saskaņotību un ļaut 
novērst nepilnības, apvienojot atbilstīgos tiesību aktos transversālus jautājumus, kas 
kopīgi visām direktīvām; uzskata, ka īpašus jautājumus jāturpina izskatīt atsevišķi nozaru 
direktīvās;

4. atzinīgi vērtē ierosinājumu Komisijā norīkot sadarbības koordinatorus; mudina visus 
ģenerāldirektorātus publicēt gada pārskatus par to, kā patērētāju politika tiek integrēta tās 
atbildības jomā;

5. uzskata, ka stingra patērētāju aizsardzība un efektīva pārsūdzības sistēma visā Eiropā dos 
labumu gan patērētājiem, gan konkurētspējīgiem ražotājiem un tirgotājiem; uzsver to, ka 
tas radīs stimulu uzņēmējiem ražot un pārdot izturīgākus produktus, kā rezultātā 
izaugsme būs ilgtspējīgāka; uzsver to, ka ir vajadzīga efektīva un uzlabota patērētāju 
aizsardzība, lai sasniegtu labāk funkcionējošu iekšējo tirgu;

6. aicina ieviest pasākumus, lai nodrošinātu, ka 27 valstu mazumtirdzniecības tirgi ES tiktu 
reāli pārveidoti par lielākajiem mazumtirdzniecības tirgiem pasaulē; uzskata, ka tam ir 
vajadzīgs, lai iedzīvotāji justos vienādi droši, iepērkoties internetā vai vietējā stūra 
veikalā, un ka mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) var paļauties uz tiem pašiem 
vienkāršajiem noteikumiem jebkurā vietā iekšējā tirgū; aicina Komisiju izskatīt veidus, 
kā uzlabot MVU aizsardzību;

7. uzsver, ka Eiropas patērētāju politikas normām jākalpo par piemēru globālajiem 
standartiem un atzinīgi vērtē to, ka Eiropa ir tendences noteicējs, izmantojot savu 
„pievilcības spēku”, lai uzlabotu patērētāju tiesības visā pasaulē; 

8. mudina Komisiju turpināt nodrošināt patērētāju tiesības attiecībā uz produktu drošību, 
uzlabojot tirgus uzraudzību, stiprinot CE marķējumu un novērtējot iespēju pārskatīt 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvu 2001/95/EC par 
produktu vispārēju drošību1 („produktu vispārējas drošības direktīva”);

Uzlabota zināšanu bāze

9. uzskata, ka ne vienmēr var pieņemt, ka patērētāji rīkojas racionāli pirms pirkuma 
izdarīšanas, nedz to, ka tie prasa kompensāciju problēmu gadījumā; tādēļ aicina lielāku 

                                               
1  OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.
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uzmanību pievērst patiesajai patērētāju uzvedībai; atgādina par nesen pieņemto budžeta 
pozīciju, ko Eiropas Parlaments ierosināja pilotprojektam, cita starpā, lai izstrādātu 
patērētāju datubāzi un veiktu pētījumus un aptaujas, kā arī salīdzinātu dalībvalstu 
sasniegumus; atzinīgi vērtē Komisijas darbu, sagatavojot patērētāju politikas progresa 
ziņojumu, kas palīdzēs uzlabot sapratni, cita starpā, par cenu struktūrām, kā arī patērētāju 
uzvedību un apmierinātību;

10. atzinīgi vērtē to, ka Septītā pētniecības un tehnoloģiju attīstības pamatprogramma tiek 
izmantota kā instruments, lai turpinātu uzlabot analītisko un empīrisko sapratni par 
patērētāju uzvedību;

11. uzskata, ka patērētāju aizsardzība jānosaka kā prioritāte, kad nozare un uzņēmumi veido 
un plāno produktus un pakalpojumus, un ka ir svarīgi pārbaudīt tirgus izmaiņas; mudina 
Komisiju īstenot pasākumus šajā sakarā;

12. uzsver, ka patērētāju politikai ir jādarbojas ne tikai, lai atlīdzinātu radušos kaitējumu, bet 
tai jābūt arī uz nākotni vērstai pieejai; uzskata, ka, reaģējot uz iespējamām problēmām, 
ko rada jaunu tehnoloģiju ieviešana vai vēlmju maiņa, sūdzību skaits pats par sevi 
nepietiekami norāda, kurām jomām jāpievērš uzmanība;

13. uzskata, ka patērētāju intereses tiek labāk aizsargātas, vadot uzņēmumus kopīgi, nevis 
koncentrējoties uz individuāliem uzņēmumiem; atzīmē, ka tas bija redzams, piemēram, 
nesenajos starpgadījumos attiecībā uz bīstamām rotaļlietām; 

14. aicina īstenot pasākumus, lai uzlabotu dialogu starp patērētājiem un uzņēmējiem ES 
līmenī; uzskata, ka labs dialogs, tostarp labākās prakses apmaiņa, varētu samazināt 
problēmas iekšējā tirgū;

15. uzsver to, ka ES un dalībvalstīm ir jāiegulda vairāk patērētāju informēšanas un 
izglītošanas kampaņās; uzskata, ka patērētāju izglītošana ir jāsāk pamatskolas līmenī; 
uzsver, ka šādai izglītībai ir jābūt neatņemamai mūžizglītības sastāvdaļai; 

16. uzskata, ka, izstrādājot patērētāju politiku, īpaša uzmanība jāpievērš neaizsargāto grupu 
īpašajām vajadzībām un ka jāņem vērā demogrāfiskās izmaiņas; aicina īpašu uzmanību 
pievērst gados vecu cilvēku vajadzībām; 

Pievērst lielāku uzmanību pakalpojumiem

17. atgādina Eiropas Parlamenta rezolūciju par pārrobežu pakalpojumu sniedzēju 
pienākumiem; gaida Komisijas darba programmu šajā jautājumā; lūdz Komisiju papildus 
precizēt savus nolūkus, ja tādi ir, turpmākajām iniciatīvām šajā jomā; 

18. uzskata, ka gan privātie pakalpojumi, gan vispārējas nozīmes pakalpojumi ir jāiekļauj 
produktu vispārējas drošības direktīvas darbības jomā, lai stiprinātu uzticību attiecībā uz 
pārrobežu pakalpojumu darījumiem; 
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19. uzskata, ka ir jāpievērš lielāka uzmanība tam, lai samazinātu tiesisko nenoteiktību 
attiecībā uz vispārējas nozīmes pakalpojumiem; 

20. uzsver to, ka ir vajadzīga atbilstīga patērētāju aizsardzība arī attiecībā uz, cita starpā, 
pasta pakalpojumiem, ūdens resursiem, enerģētiku un telekomunikācijām; uzsver to, ka 
attiecīgo nozaru liberalizācijai vienmēr jārada konkrēti uzlabojumi patērētājiem; 

21. uzskata, ka ir vajadzīgi papildu pasākumi mazumtirdzniecības finanšu pakalpojumu 
jomā; atzinīgi vērtē Komisijas nodomu uzsākt iniciatīvas, lai uzlabotu patērētāju izvēli un 
mobilitāti iekšējā tirgū; aicina Komisiju izpētīt iespējamu tādu finanšu iestāžu 
protekcionismu kā bankas un apdrošināšanas uzņēmumi; 

Uzlabota pārsūdzības pieejamība

22. atzinīgi vērtē to, ka stratēģijā ir pievērsta uzmanība labākai izpildei un pārsūdzībai; 
uzskata, ka tas ir nepārprotami svarīgākais faktors, veidojot patērētāju uzticību iekšējā 
tirgū; atbalsta turpmāku darbu šajā jautājumā;

23. uzskata, ka domstarpības galvenokārt ir jānoregulē ārpus tiesas, jo risinājums, kas 
panākts ar tiesu nesaistītiem pārsūdzības līdzekļiem var būt daudz ātrāks un to var panākt 
ar zemākām izmaksām; šī perspektīva uzsver vajadzību stiprināt Eiropas patērētāju 
centrus un SOLVIT, kā arī aicina piešķirt lielākus finanšu resursus to tīklam;

24. aicina Komisiju izpētīt iespēju Eiropas ombuda birojā izveidot īpašu Eiropas patērētāju 
ombudu;

25. norāda, ka dažās, bet ne visās dalībvalstīs jau pastāv kolektīvas pārsūdzības sistēma; 
atzīmē to, ka pret patērētājiem šajā sakarā neizturas līdzvērtīgi visā ES;

26. mudina Komisiju iesniegt iniciatīvas kolektīvai pārsūdzības sistēmai, kuras dalībnieks 
būtu Patērētāju ombuds vai cita attiecīga iestāde; uzsver to, ka Eiropas sistēmai ir 
jāatšķiras no ASV kolektīvo tiesisko darbību sistēmas un ka prasībām vienmēr jābūt 
saistītām ar reālo kaitējumu; uzsver to, ka kolektīvās pārsūdzības mērķis nav nodrošināt 
patērētājiem jaunas tiesības, bet tikai jaunus līdzekļus pašreizējo tiesību īstenošanai; 
uzskata, ka sistēmai ir jābūt plašai darbības jomai, tai jābūt viegli pieejamai un tās pamatā 
jābūt piemērotam līdzsvaram starp informāciju un konfidencialitāti;

o

o o

27. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.



PR\701236LV.doc 7/8 PE398.699v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

PASKAIDROJUMS

Patērētāju aizsardzība ir jāņem vērā visos ES tiesību aktos, un tā nav uzskatāma par īpašu 
politikas jomu. Tā nav papildinājums iekšējam tirgum, nedz arī brīnumlīdzeklis, lai liktu 
cilvēkiem justies ērtāk. Tā ir svarīga sastāvdaļa, bez kuras iekšējais tirgus būtu nepilnīgs. 
Referents atzinīgi vērtē ES Patērētāju politikas stratēģiju 2007.–2013. gadam, bet arī uzskata, 
ka stratēģijai ir vajadzīgi aktīvi un ilgstoši papildu pasākumi, lai tā varētu reāli attīstīties 
patērētāju vajadzībām.

Eiropas iekšējam tirgum ir potenciāls būt par lielāko vienoto mazumtirdzniecības tirgu 
pasaulē, bet līdz šim šis mērķis nav sasniegts. Viens no trūkumiem šajā pagaidām nepilnīgajā 
situācijā ir patērētāju uzticības trūkums ES – absolūta ticamība, ka citā dalībvalstī var patērēt 
jebkad un jebkuros apstākļos un justies pilnīgi droši. Komisija ir pārliecināta, ka šis mērķis 
tiks sasniegts līdz 2013. gadam. Referents cer, ka tā izrādīsies taisnība, bet uzskata, ka tas 
notiks tikai tad, ja mēs spēsim īstenot pasākumus, kas vajadzīgi, lai stiprinātu patērētāju 
ticamību un uzticību.

Tiek atzinīgi vērtēta Eiropas patērētāju centru tīkla stiprināšana. Turpmāk šādiem centriem ir 
jāpiešķir atbilstīgs finansējums, lai ļautu tiem efektīvi darboties un ātri reaģēt uz jaunām 
tendencēm un notikumiem.

Referents uzsver, ka patērētāju aizsardzībai ES ir arī ārējais aspekts, kā to ir skaidri parādījuši 
nesenie starpgadījumi ar ievestām nedrošām rotaļlietām. Straujais sūdzību skaita pieaugums 
ES Bīstamu patērētāju produktu ātrās reaģēšanas sistēmā RAPEX parāda, ka ir vēl daudz 
darāmā arī šajā sakarā. Patērētājiem jāspēj uzticēties visiem produktiem, kas nonāk apgrozībā 
iekšējā tirgū – gan ES, gan trešās valstīs ražotiem produktiem.

Īpaša uzmanība jāpievērš tādu īpaši neaizsargātu patērētāju aizsardzībai kā bērni un gados 
veci cilvēki. Gados vecu cilvēku skaits Eiropā ievērojami pieaugs turpmākajos gados. 
Dalībvalstīm un patērētāju organizācijām jāpievērš uzmanība patērētāju izglītošanai; tai 
jāsākas jau skolās un tā uzskatāma par mūžizglītības sastāvdaļu. Informācijas kampaņas ir 
īpaši būtiskas jaunajās dalībvalstīs, lai vairotu patērētāju izpratni. 

Ir vajadzīga Eiropas mēroga kolektīvās pārsūdzības sistēma. Patiesam iekšējam tirgum ar 
mobiliem patērētājiem jādod tai arī instrumenti, lai pieprasītu kompensāciju, ja kaut kas 
notiek nepareizi. Lai gan domstarpības galvenokārt ir jānoregulē ārpus tiesas, jābūt arī 
iespējai risināt jautājumus ar tiesiskiem līdzekļiem. 

Ir svarīgi mācīties no neapmierinošās ASV kolektīvo tiesisko darbību sistēmas. Tā nedrīkst 
kļūt par pamatu iespējamai Eiropas sistēmai. Kolektīvai pārsūdzībai nav jānodrošina 
patērētājiem jaunas tiesības, bet tikai jāpalīdz tiem, lai pilnībā realizētu pašreizējās tiesības. 
Sūdzībai vienmēr jābūt saistītai ar reālo radušos kaitējumu.

Dažas dalībvalstis jau ir ieviesušas sistēmu, bet sistēmas atšķiras dažādās dalībvalstīs. 
Komisija pašlaik pēta dažādas ieviestās valstu sistēmas. Referenta izdarītajā priekšlikumā šajā 
sakarā Komisija tiktu aicināta izpētīt iespēju izveidot īpašu Eiropas patērētāju ombudu 
Eiropas ombuda birojā, kas, cita starpā, koordinētu kolektīvās pārsūdzības prasības ES.
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Referents atzinīgi vērtē to, ka patērētāju intereses pēdējā laikā ir labāk integrētas citās 
politikas jomās. Ir svarīgi, lai šī attīstība tiktu papildus stiprināta. Izstrādājot jaunas politikas, 
vienmēr jāņem vērā patērētāju intereses. Tas ir būtiski, lai nodrošinātu, ka patērētāji pilnībā 
izmanto ES iekšējā tirgus sniegtās priekšrocības.
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