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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind Strategia UE pentru politica de protecţie a consumatorilor 2007 -2013
(2007/2189(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul 
Economic şi Social European intitulată „Strategia UE pentru politica de protecţie a 
consumatorilor 2007-2013 - Mai multă putere consumatorilor, bunăstare crescută şi 
protecţie eficientă a acestora” (COM(2007)0099),

– având în vedere Rezoluţia Consiliului privind strategia UE pentru politica de protec�ie a 
consumatorilor (2007-2013) din 30-31 mai 2007,

– având în vedere Rezoluţia sa din 27 septembrie 2007 privind obliga�iile prestatorilor de 
servicii transfrontaliere1,

– având în vedere Rezoluţia sa din 6 septembrie 2007 referitoare la Cartea verde privind 
revizuirea acquis-ului în domeniul protec�iei consumatorilor2,

– având în vedere Rezoluţia sa din 4 septembrie 2007 privind revizuirea pieţei unice:
depăşirea obstacolelor şi combaterea ineficienţei prin îmbunătăţirea punerii în aplicare şi 
asigurarea respectării legislaţiei3,

– având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o piaţă unică pentru Europa 
secolului XXI (COM(2007)0724),

– având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor de însoţire a comunicării privind o 
piaţă unică pentru Europa secolului XXI - servicii de interes general, inclusiv servicii 
sociale de interes general: un nou angajament european (COM(2007)0725),

– având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind oportunităţi, acces şi 
solidaritate: către o nouă viziune socială pentru Europa secolului XXI (COM(2007)0726),

– având în vedere documentul de lucru al personalului Comisiei intitulat „Ini�iative în 
domeniul serviciilor financiare cu amănuntul”, document de însoţire a comunicării 
Comisiei privind o piaţă unică pentru Europa secolului XXI (SEC(2007)1520),

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2007)0421.
2 Texte adoptate, P6_TA(2007)0383.
3 Texte adoptate, P6_TA(2007)0367.
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– având în vedere raportul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor şi 
avizele Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, Comisiei pentru afaceri juridice 
şi Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe (A6-0000/2008),

Introducere 

1. salută comunicarea Comisiei privind strategia UE pentru politica de protecţie a 
consumatorilor;

2. consideră că este necesară o abordare orizontală a politicii de protecţie a consumatorilor 
şi că este vital ca interesele consumatorilor să fie luate în considerare în toate domeniile 
pertinente ale politicii; salută, astfel, evidenţierea de către Comisie a nevoii de a asigura 
că piaţa internă răspunde mai bine la aşteptările şi preocupările cetăţenilor; reaminteşte 
Comisiei, în această privinţă, că politica de protecţie a consumatorilor ar trebui să se 
regăsească în toate domeniile politicii încă de la etapa de evaluare a impactului;

3. subliniază faptul că revizuirea acquis-ului în materie de protecţie a consumatorilor ar 
trebui să conducă la crearea unui cadru juridic mai coerent pentru drepturile 
consumatorilor; reaminteşte preferinţa sa pentru adoptarea unei abordări mixte, adică un 
instrument orizontal care să asigure coerenţa legislaţiei existente şi să elimine lacunele 
regrupând, într-o legislaţie coerentă, aspecte intersectoriale comune tuturor directivelor; 
consideră că aspectele specifice ar trebui să fie în continuare abordate separat în directive 
sectoriale;

4. salută propunerea de numire a unor consilieri pentru relaţiile cu consumatorii în cadrul 
Comisiei; îndeamnă fiecare Direcţie Generală să îşi publice rapoartele anuale privind 
modul în care politica pentru protecţia consumatorilor a fost integrată în domeniul său de 
competenţă;

5. consideră că un sistem solid de protecţie a consumatorilor şi un sistem de despăgubire 
eficace la nivel european va fi atât în beneficiul consumatorilor, cât şi al producătorilor şi 
vânzătorilor competitivi; subliniază faptul că acest lucru va motiva întreprinderile să 
producă şi să vândă bunuri mai durabile, fapt ce va avea ca rezultat o creştere durabilă 
sporită; subliniază faptul că o protecţie a consumatorilor eficientă şi îmbunătăţită este o 
condiţie necesară pentru o mai bună funcţionare a pieţei interne;

6. solicită adoptarea de măsuri pentru a asigura că cele 27 mini-pieţe naţionale din UE vor fi 
transformate în cea mai mare piaţă de desfacere cu amănuntul la nivel mondial; consideră 
că, pentru a ajunge la acest nivel, cetăţenii trebuie să se simtă în siguranţă şi atunci când 
cumpără prin intermediul internetului sau de la magazinul local, iar întreprinderile mici şi 
mijlocii (IMM-urile) trebuie să se poată baza pe reguli simple, identice peste tot în piaţa 
internă; invită Comisia să analizeze modalităţile de îmbunătăţire a protecţiei IMM-urilor;

7. subliniază că normele europene în materie de protecţie a consumatorilor ar trebui să 
servească drept referinţă pentru standarde mondiale şi salută faptul că Europa iniţiază 
tendinţe, utilizând mijloace necoercitive pentru a îmbunătăţi drepturile consumatorilor la 
nivel mondial; 
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8. încurajează Comisia să continue garantarea drepturilor consumatorilor cu privire la 
siguranţa produselor prin îmbunătăţirea monitorizării pieţei, consolidarea marcajului CE 
şi prin evaluarea posibilităţii de a revizui Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor1(„Directiva 
privind siguran�a generală a produselor”);

Îmbunătăţirea bazei de cunoştinţe

9. consideră că nu se poate întotdeauna aştepta ca înainte de a cumpăra ceva consumatorii să 
acţioneze raţional sau să ceară o despăgubire în caz de probleme; de aceea, solicită 
acordarea unei atenţii mai mari comportamentului real al consumatorilor; reaminteşte 
noua linie bugetară adoptată, la propunerea Parlamentul European, pentru un proiect pilot 
vizând, între altele, crearea unei baze de date despre consumatori şi realizarea de studii 
şi interviuri, precum şi realizarea unui studiu comparativ despre rezultatele obţinute în 
statele membre; salută măsurile luate de Comisie pentru stabilirea unei grile de evaluare 
a politicii de protecţie a consumatorilor ce va conduce la înţelegere o mai bună, printre 
altele, a structurii preţului, precum şi a comportamentul şi a gradului de satisfacţie a 
consumatorului;

10. salută utilizarea celui de-Al şaptelea program - cadru pentru cercetare şi dezvoltare 
tehnologică ca un instrument pentru o mai bună înţelegere analitică şi empirică a 
comportamentului consumatorilor;

11. consideră că protecţia consumatorilor trebuie să fie, pentru industrie şi companii, o 
prioritate chiar din momentul de concepere şi planificare a produselor şi serviciilor şi că 
este vital să se studieze schimbările ce au loc pe piaţă; îndeamnă Comisia să pună în 
aplicare măsuri în acest scop;

12. subliniază că politica pentru protecţia consumatorilor nu ar trebui să acţioneze doar 
pentru a remedia problemele existente, ci ar trebui să aibă o abordare proactivă; consideră 
că, pentru a răspunde posibilelor probleme ce rezultă din introducerea de noi tehnologii 
sau schimbarea preferinţelor consumatorilor, numărul de plângeri nu este în sine un 
indicator suficient pentru aspectele ce ar trebui abordate;

13. este de părere că interesul consumatorilor este mai bine servit dacă se elaborează linii 
directoare comune pentru toate întreprinderile, în loc să se pună accentul pe întreprinderi 
individuale; observă că acest fapt a fost vizibil, de exemplu, în cazul incidentelor recente 
legate de jucării periculoase; 

14. solicită luarea de măsuri pentru îmbunătăţirea dialogului între consumatori şi 
întreprinderi la nivel european; consideră că un dialog eficient, inclusiv schimbul de bune 
practici, ar putea reduce problemele pe piaţa internă;

15. subliniază faptul că UE şi statele membre ar trebui să investească mai mult în campanii 
de informare şi educare a consumatorilor;  consideră că educaţia consumatorilor ar trebui 
să înceapă la nivel de învăţământ primar; subliniază că o astfel de educaţie trebuie să facă 
parte din învăţarea continuă; 

                                               
1 JO L 11, 15.1.2002, p. 4.
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16. este de părere că la elaborarea politicii de protecţie a consumatorilor ar trebui să se acorde 
mai multă atenţie nevoilor speciale ale grupurilor vulnerabile şi că ar trebui să se ia în 
considerare dezvoltarea demografică; solicită să se acorde o atenţie deosebită nevoilor 
persoanelor în vârstă; 

Acordarea unei importanţe deosebite serviciilor

17. reaminteşte rezoluţia sa privind obliga�iile prestatorilor de servicii transfrontaliere; este 
în aşteptarea programului de lucru ale Comisiei privind acest subiect; cere Comisiei să 
clarifice în viitor intenţiile, dacă este cazul, referitoare la noi iniţiative în acest domeniu; 

18. consideră că atât serviciile particulare, cât şi serviciile de interes general ar trebui fie 
incluse în sfera de aplicare a directivei privind siguran�a generală a produselor pentru a 
spori încrederea în tranzacţiile cu servicii transfrontaliere; 

19. consideră că este nevoie să se acorde mai multă atenţie pentru rezolvarea ambiguităţilor 
juridice cu privire la serviciile de interes general; 

20. subliniază faptul că este necesară o protecţie adecvată a consumatorilor, printre altele, cu 
privire la serviciile poştale, apă, energie şi telecomunicaţii; subliniază faptul că 
liberalizarea sectoarelor în discuţie ar trebui să se concretizeze întotdeauna în 
îmbunătăţiri concrete pentru consumatori; 

21. consideră că este nevoie de acţiuni noi în domeniul serviciilor financiare cu amănuntul; 
salută intenţia Comisiei de a lansa iniţiative pentru îmbunătăţirea libertăţii de alegere şi 
mobilităţii consumatorilor pe piaţa internă; invită Comisia să investigheze 
protecţionismul posibil practicat de unele instituţii financiare, cum ar fi bănci şi companii 
de asigurări; 

Îmbunătăţirea accesului la căile de despăgubire
22. salută locul acordat, în cadrul strategiei, unei mai bune aplicări a legislaţiei şi a căilor de 

despăgubire; consideră că acest fapt este cel mai important factor pentru a îmbunătăţi 
încrederea consumatorilor cu privire la piaţa internă; recomandă realizarea unor acţiuni 
suplimentare cu privire la acest aspect;

23. consideră că disputele ar trebui rezolvate în principal în afara tribunalului, pentru că 
soluţiile găsite pe căi nejudiciare pot fi mai rapide şi finalizate cu un cost mai mic; 
această perspectivă subliniază nevoia de a îmbunătăţi centrele europene pentru protecţia 
consumatorilor şi reţeaua SOLVIT şi solicită alocarea de resurse financiare mai mari 
pentru aceste reţele;

24. invită Comisia să studieze oportunitatea instituirii unui Ombudsman european pentru 
consumatori în cadrul biroului Ombudsmanului European;

25. observă că, în anumite state membre, dar nu în toate, există deja un sistem colectiv de 
despăgubire; observă faptul că, din acest punct de vedere, consumatorii nu sunt trataţi în 
mod egal la nivel european;
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26. îndeamnă Comisia să prezinte iniţiative pentru instituirea unui sistem colectiv de 
despăgubire, pus în practică de Ombudsmanul pentru consumatori sau concentrat în jurul 
unei alte autorităţi competente; subliniază faptul că sistemul european trebuie să fie 
diferit de sistemul de ac�iune de grup („class action”) în vigoare în Statele Unite şi că 
plângerile ar trebui să fie mereu relaţionate de paguba respectivă; subliniază faptul că un 
sistem colectiv de despăgubire nu are ca scop acordarea de noi drepturi consumatorilor, ci 
doar noi modalităţi de asigurare a respectării drepturilor existente; consideră că sistemul 
ar trebui să aibă o sferă amplă de aplicare, să fie uşor accesibil şi să fie bazat pe un 
echilibru între informare şi confidenţialitate;

o

o o

27. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei.
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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.


	701236ro.doc

