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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a estratégia da UE para a política de consumidores 2007-2013
(2007/2189(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao 
Comité Económico e Social Europeu intitulada estratégia da UE para a política de 
consumidores 2007-2013 - Responsabilizar o consumidor, melhorar o seu bem-estar e 
protegê-lo de forma eficaz (COM(2007)0099), 

– Tendo em conta a Resolução do Conselho sobre a estratégia para a política de 
consumidores da UE (2007-2013) de 30-31 de Maio de 2007,

– Tendo em conta a sua Resolução de 27 de Setembro de 2007 sobre as obrigações dos 
prestadores de serviços transfronteiriços1,

– Tendo em conta a sua Resolução de 6 de Setembro de 2007 referente ao Livro Verde 
sobre a revisão do acervo relativo à defesa do consumidor2,

– Tendo em conta a sua Resolução de 4 de Setembro de 2007 sobre a revisão do mercado 
único: superar barreiras e ineficiências através de uma melhor implementação e 
aplicação3,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre um mercado único 
para a Europa do século XXI (COM(2007)0724),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões que acompanha a 
comunicação "Um mercado único para a Europa do século XXI" - os serviços de interesse 
geral, incluindo os serviços sociais de interesse geral: um novo compromisso europeu 
(COM(2007)0725),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre oportunidades, 
acesso e solidariedade: para uma nova política social na Europa do século XXI 
(COM(2007)0726),

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão intitulado iniciativas no domínio 
dos serviços financeiros a retalho, documento que acompanha a comunicação da 
Comissão sobre um mercado único para a Europa do século XXI (SEC(2007)1520),

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

                                               
1 Textos aprovados, P6_TA(2007)0421
2 Textos aprovados, P6_TA(2007)0383
3 Textos aprovados, P6_TA(2007)0367
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– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores e os pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, da 
Comissão dos Assuntos Jurídicos e da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade 
dos Géneros (A6-0000/2008),

Introdução

1. Acolhe favoravelmente a Comunicação da Comissão em matéria de política dos 
consumidores da UE;

2. Considera  necessária uma abordagem horizontal da política dos consumidores, sendo 
vital ter em conta os interesses do consumidor em todos os domínios políticos relevantes; 
por esta razão acolhe favoravelmente o destaque dado pela Comissão à necessidade de 
assegurar que o mercado interno responda melhor às expectativas e preocupações dos 
cidadãos; lembra à Comissão, a este propósito, que a política dos consumidores deverá 
estar presente em todos os domínios políticos logo na fase de avaliação do impacto;

3. Sublinha o facto de a revisão do acervo relativo à defesa do consumidor dever conduzir a 
um quadro legal mais coerente para os direitos dos consumidores; relembra a sua 
preferência pela adopção de uma abordagem mista, ou seja, um instrumento horizontal 
tendo por objectivo principal assegurar a coerência da legislação existente e que permita 
suprir as lacunas agrupando, em legislação coerente, questões transversais comuns a todas 
as directivas; considera que questões específicas deverão continuar a ser apreciadas 
separadamente em directivas sectoriais;

4. Acolhe com agrado a proposta de designação de agentes de ligação dos consumidores na 
Comissão; insta cada uma das direcções gerais a publicar relatórios anuais sobre a forma 
como a política de consumidores se integra no seu domínio de competência;

5. É de opinião que uma sólida protecção dos consumidores e um sistema de reparação 
adequado em toda a Europa serão benéficos para os consumidores, bem como para os 
produtores e vendedores competitivos; sublinha que tal criará incentivos para que a 
empresas produzam e vendam bens mais duradouros, resultando num crescimento mais 
sustentável; salienta que uma protecção do consumidor eficaz e melhorada é necessária a 
fim de atingir um melhor funcionamento do mercado interno;

6. Solicita medidas que assegurem que os 27 minimercados nacionais na UE serão de facto 
transformados no maior mercado a retalho do mundo; considera que no entanto é 
necessário que os cidadãos se sintam igualmente seguros quando compram via Internet ou 
na loja da esquina, e que as pequenas e médias empresas (PME) possam confiar nas 
mesmas regras simples em qualquer lugar do mercado interno; apela à Comissão para que 
considere formas de melhorar a protecção das PME;

7. Sublinha que as normas europeias em matéria de política do consumidor deverão servir 
como uma referência para as normas globais, e congratula-se com o facto de a Europa 
desempenhar um papel de percursor de tendências, utilizando o seu poder "mole" para 
melhorar  os direitos do consumidor a nível global;

8. Encoraja a Comissão a continuar a garantir os direitos dos consumidores referentes à 
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segurança dos produtos através de uma melhor vigilância dos mercados, do reforço da 
marcação CE e da avaliação das possibilidades de revisão da directiva 2001/95/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 3 de Dezembro de 2001 relativa à segurança geral 
dos produtos1 ("Directiva Segurança Geral dos Produtos"

);

Reforçar os conhecimentos

9. Considera que não se pode presumir que o consumidor actue sempre de forma racional 
antes de uma compra, ou que peça uma compensação em caso de problemas; assim sendo, 
apela a uma maior centragem no comportamento genuíno dos consumidores; relembra a 
nova rubrica orçamental proposta pelo Parlamento Europeu para um projecto-piloto 
destinado a desenvolver inter alia uma base de dados de consumidores e a realizar 
análises, entrevistas e comparações da evolução nos Estados-Membros; acolhe com 
agrado o trabalho da Comissão para criar um quadro de política do consumidor que leve a 
uma melhor compreensão, inter alia, da estrutura dos preços e do comportamento e 
satisfação dos consumidores;

10. Manifesta-se a favor da utilização do Sétimo Programa-quadro de Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico como instrumento para melhorar ainda mais a 
compreensão analítica e empírica do comportamento dos consumidores;

11. Considera que há que dar prioridade à protecção dos consumidores na fase em que a 
indústria e as empresas desenham e projectam produtos e serviços e que é vital examinar 
as alterações de mercado; insta a Comissão a implementar medidas neste sentido;

12. Sublinha que a política dos consumidores não se deve limitar a remediar os prejuízos que 
ocorram, devendo antes incluir uma abordagem virada para o futuro; pensa que, em 
resposta a eventuais problemas que resultem da introdução de novas tecnologias ou da 
alteração de preferências, o número de queixas, só por si, não é um indicador suficiente 
das áreas a merecerem atenção;

13. Considera que os interesses dos consumidores serão melhor servidos por uma orientação 
colectiva das empresas, em vez de uma concentração em empresas individuais; nota que 
tal se tem verificado, por exemplo, nos recentes incidentes relativos a brinquedos 
perigosos;

14. Solicita medidas para melhorar o diálogo entre os consumidores e as empresas a nível da 
UE; considera que um bom diálogo, incluindo a partilha das melhores práticas, poderá 
reduzir os problemas no mercado interno;

15. Sublinha que a UE e os Estados-Membros devem investir mais em campanhas de 
informação e educação dos consumidores; considera que a educação dos consumidores 
deve começar a nível da escola primária; sublinha que essa educação deve constituir parte 
integrante de uma aprendizagem ao longo de toda a vida;

                                               
1 JO L 11 de 15.1.2002, p. 4
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16. É de opinião  que se deverá dar mais atenção às necessidades especiais de grupos 
vulneráveis na concepção da política dos consumidores, e que a evolução demográfica 
deverá ser tida em contra; apela a que seja dado particular ênfase às necessidades das 
pessoas idosas;

Maior concentração nos serviços

17. Relembra a sua resolução sobre as obrigações dos prestadores de serviços 
transfronteiriços; aguarda o programa de trabalho da Comissão sobre esta questão; solicita 
à Comissão que esclareça as suas intenções, se é que as tem, quanto a novas iniciativas 
neste domínio;

18. Defende que tanto os serviços privados como os serviços de interesse geral deverão ser 
incluídos no âmbito da directiva "segurança geral dos produtos" a fim de aumentar a 
confiança nas transacções de serviços transfronteiriças; 

19. É de opinião que se torna necessária uma maior atenção à resolução das incertezas 
jurídicas relativas aos serviços de interesse geral; 

20. Sublinha o facto de ser necessária uma protecção adequada dos consumidores também no 
que respeita, inter alia, aos serviços postais, água, energia e telecomunicações; afirma que 
a liberalização dos sectores em questão deverá sempre resultar em melhorias concretas
para os consumidores;

21. Considera que são necessárias novas acções no domínio dos serviços financeiros a retalho; 
acolhe favoravelmente a intenção da Comissão de lançar iniciativas para melhorar a 
escolha e a mobilidade dos consumidores no mercado interno; solicita à Comissão que 
investigue o eventual proteccionismo das instituições financeiras, como bancos e 
companhias de seguros;

Melhorar o acesso à reparação

22. Congratula-se com o facto de a estratégia se concentrar numa melhor implementação e 
reparação; considera que este é, de longe, o factor mais importante para criar confiança  
no mercado interno nos consumidores; defende o aprofundamento desta questão;

23. Considera que os litígios deverão ser resolvidos principalmente de forma extrajudicial, 
visto que as soluções atingidas por tais meios extrajudiciais se podem revelar mais rápidas 
e com menor custo; esta perspectiva sublinha a necessidade de reforçar os centros 
europeus de consumidores e SOLVIT e solicita maiores recursos financeiros para este 
trabalho de rede;

24. Solicita à Comissão que avalie o mérito da criação de um Provedor de Justiça Europeu dos 
Consumidores específico no interior dos serviços do Provedor de Justiça Europeu;

25. Regista que em alguns, mas não todos, os Estados-Membros existe já um sistema de 
reparação colectiva; nota que, a esse propósito, os consumidores não são tratados 
igualmente em toda a UE;
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26. Insta a Comissão a apresentar iniciativas para um sistema colectivo de reparação, cujo 
actor seja um Provedor  dos Consumidores ou outra autoridade relevante; sublinha que o 
sistema europeu deve ser diferente do sistema norte-americano de "class action" e que as 
compensações deverão sempre ter um vínculo com os danos reais; sublinha que a 
reparação colectiva não tem por objectivo conferir aos consumidores novos direitos, mas 
apenas um novo meio de implementação dos direitos já existentes; considera que o 
sistema deverá ter um âmbito alargado, ser facilmente acessível e basear-se num equilíbrio 
adequado entre a informação e a confidencialidade;   

27. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A protecção dos consumidores deverá ser tida em conta em todas as peças de legislação da 
UE, não devendo ser encarada com um domínio específico de política. Não se trata de um 
acrescento ao mercado interno, nem de um edulcorante que faça as pessoas sentirem-se mais 
confortáveis. Trata-se antes de uma peça essencial de um puzzle, sem a qual o mercado 
interno ficará incompleto. O relator acolhe favoravelmente a estratégia de política dos 
consumidores da UE para 2007-2013, mas é também de opinião que a estratégia requer um 
seguimento activo e contínuo a fim de levar efectivamente aos consumidores.

O mercado interno europeu tem potencial para ser o maior mercado a retalho no mundo, mas 
até agora este objectivo não foi alcançado. Uma das peças que faltam neste puzzle ainda por 
completar é a confiança dos consumidores na UE, a convicção absoluta de que as pessoas 
podem consumir em qualquer lugar e em qualquer momento noutro Estado-Membro sentindo-
se absolutamente seguras. A Comissão está convicta que este objectivo será atingido no ano 
2013. O relator espera que tal se venha a verificar, mas pensa que tal só acontecerá se 
conseguirmos implementar as medidas necessárias para reforçar a confiança dos 
consumidores.

O reforço da rede dos centros europeus de consumidores é de saudar. Os centros deverão no 
futuro dispor de recursos adequados que lhes permitam operar eficazmente e responder 
rapidamente a novas tendências e desenvolvimentos. 

O relator sublinha que a protecção dos consumidores tem também uma dimensão externa, 
como o provam os recentes incidentes de importação de brinquedos perigosos. O largo 
aumento do número de queixas no sistema de alerta rápido da UE para produtos perigosos
para o consumidor (RAPEX) demonstra que há muito a fazer neste campo. Os consumidores 
deveriam poder confiar em todos os produtos que circulam no mercado interno - tanto 
produtos originais da UE como originários de países terceiros.

Deverá ser dada especial ênfase à protecção de consumidores vulneráveis, como as crianças e 
as pessoas idosas. O número de idosos na Europa aumentará significativa e rapidamente nos 
próximos anos. Os Estados-Membros e as organizações de consumidores deverão concentrar-
se na educação dos consumidores; esta deveria começar já na escola e ser tratada como uma 
aprendizagem ao longo da vida. Especialmente nos novos Estados-Membros, é essencial que 
haja campanhas de informação para consciencializar os consumidores.

É indispensável um sistema de reparação colectiva abrangendo toda a Europa. Um mercado 
interno genuíno com consumidores móveis deverá proporcionar a esses consumidores 
ferramentas para encontrarem compensações se houver algo de errado. Enquanto que os 
litígios deverão ser resolvidos principalmente de forma extrajudicial, deverá existir também a 
possibilidade de resolver a questão através de meios judiciais.

É importante tirar as lições do sistema, insatisfatório, de "class action" dos Estados Unidos. 
Este sistema não deverá tornar-se a base de um eventual sistema europeu. A compensação 
colectiva não deverá conceder novos direitos aos consumidores, mas apenas ajudá-los a fim 
de defenderem direitos existentes em toda a sua extensão. O pedido deverá sempre ter uma 
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ligação com os danos reais. 

Alguns Estados-Membros dispõem já de um sistema, mas esses sistemas diferem de Estado-
Membro para Estado-Membro. A Comissão está actualmente a apreciar diferentes sistemas 
nacionais existentes. O relator proporia a este propósito que a Comissão explorasse os méritos 
da criação de um Provedor de Justiça especial para os consumidores no Gabinete do Provedor 
de Justiça Europeu. Esse Provedor coordenaria, inter alia, os pedidos de reparação colectiva 
na UE. O relator congratula-se com o facto de os interesses dos consumidores terem nos 
últimos tempos sido mais bem integrados noutros domínios de política. É importante que este 
desenvolvimento prossiga. Ao desenvolver novas políticas, haverá sempre que ter em 
consideração os interesses dos consumidores. Tal é essencial para assegurar que os 
consumidores beneficiem inteiramente do mercado interno na UE.   
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