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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o strategiji potrošnike politike EU 2007–2013
(398.699(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru "Strategija potrošniške politike EU 2007–2013; 
usposabljanje potrošnikov, izboljševanje blaginje potrošnikov, učinkovito varstvo 
potrošnikov" (KOM(2007)0099),

– ob upoštevanju Resolucije Sveta z dne 30. in 31. maja 2007 o strategiji potrošniške 
politike EU (2007–2013),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. septembra 2007 o obveznostih ponudnikov 
čezmejnih storitev1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. septembra 2007 o Zeleni knjigi o pregledu 
pravnega reda o varstvu potrošnikov2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. septembra 2007 o reviziji enotnega trga: 
premagovanje ovir in neučinkovitosti z boljšim izvajanjem in uveljavljanjem3, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o enotnem trgu za Evropo 21. stoletja 
(KOM(2007)0724),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, ki spremlja sporočilo o enotnem trgu za 
Evropo 21. stoletja; storitve splošnega interesa, vključno s socialnimi storitvami 
splošnega interesa: nova evropska zaveza (KOM(2007)0725),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o priložnostih, dostopnosti in 
solidarnosti: nova družbena vizija za Evropo 21. stoletja (KOM(2007)0726),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije o pobudah na področju maloprodajnih 
finančnih storitev, ki spremlja sporočilo Komisije o enotnem trgu za Evropo 21. stoletja 
(SEC(2007)1520),

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0421.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0383.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0367.
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– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenja Odbora 
za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za pravne zadeve ter Odbora za pravice 
žensk in enakost spolov (A6–0000/2008),

Uvod 

1. pozdravlja sporočilo Komisije o strategiji potrošniške politike EU;
2. meni, da je pri potrošniški politiki potreben horizontalni pristop, ki je bistvenega pomena, 

in da se na vseh pomembnih političnih področjih upoštevajo interesi potrošnikov; zato 
pozdravlja poudarek Komisije, da je treba zagotovitvi, da se bo notranji trg bolje odzval 
na pričakovanja in skrbi državljanov; glede tega opominja Komisijo, da bi morala biti 
potrošniška politika upoštevana pri vseh političnih področjih, in sicer že pri presoji 
vpliva;

3. poudarja, da bi moral pregled pravnega reda o varstvu potrošnikov voditi k skladnejšemu 
pravnemu okviru za pravice potrošnikov; ponovno poudarja, da je naklonjen sprejetju 
mešanega pristopa, namreč vzpostavitvi horizontalnega instrumenta, čigar glavni cilj bi 
bilo zagotavljanje skladnosti veljavne zakonodaje in omogočanje zapolnitev vrzeli, saj bi 
dosledno z zakonodajo združil medsektorska vprašanja, ki se pojavljajo v vseh 
direktivah; meni, da bi bilo treba nekatera vprašanja v sektorskih direktivah še vedno 
obravnavati posamično;

4. pozdravlja predlog, da bi v Komisiji določili uradnike za odnose s potrošniki; poziva vse 
generalne direktorate, naj objavijo letna poročila o tem, kako je potrošniška politika 
vključena v njihovo področje pristojnosti;

5. meni, da bi močno varstvo potrošnikov in učinkovit odškodninski sistem po vsej Evropi 
koristila tako potrošnikom kot konkurenčnim proizvajalcem in prodajalcem; poudarja, da 
bo to spodbudilo podjetja, da bodo proizvajala in prodajala bolj obstojne izdelke, kar bo 
prispevalo k trajnostni rasti; poudarja, da je uspešno in izboljšano varstvo potrošnikov 
potrebno za boljše delovanje notranjega trga;

6. poziva, naj se sprejmejo ukrepi, da se bo 27 majhnih nacionalnih trgov v EU resnično 
spremenilo v največji maloprodajni trg na svetu; meni, da je za to potrebno, da se 
potrošniki čutijo enako varni, ko kupujejo prek interneta ali v lokalni trgovini, ter da mala 
in srednje velika podjetja lahko temeljijo na istih enostavnih pravilih kjer koli na 
notranjem trgu; poziva Komisijo, naj preuči, kako izboljšati varstvo malih in srednje 
velikih podjetij;

7. poudarja, da bi morala evropska pravila potrošniške politike služiti kot referenca za 
svetovne standarde, in pozdravlja dejstvo, da Evropa narekuje trende s svojim blagim 
vplivom in tako izboljšuje pravice potrošnikov po vsem svetu; 

8. spodbuja Komisijo, naj še naprej zagotavlja pravice potrošnikov glede varnosti 
proizvodov, tako da izboljša nadzor trga, okrepi znak CE in oceni možnost pregleda 
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Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2001/95/ES z dne 3. decembra 2001 o splošni 
varnosti proizvodov1 (»direktiva o splošni varnosti proizvodov«);

Izboljšana baza znanja

9. meni, da se ne sme vedno predvidevati, da se potrošniki pred nakupom vedejo razumno 
ali da v primeru težav prosijo za odškodnino; zato poziva, naj se resničnemu vedenju 
potrošnikov nameni večji poudarek; ponovno omenja na novo sprejeto proračunsko 
vrstico, ki jo je predlagal Evropski parlament za pilotni projekt. V okviru tega projekta bo 
med drugim oblikovana potrošniška baza podatkov in opravljene bodo raziskave, 
razgovori in primerjave dosežkov v državah članicah; pozdravlja prizadevanja Komisije 
za vzpostavitev indikatorja potrošniške politike, s katerim se bo tudi izboljšalo 
razumevanje struktur cen ter vedenja in zadovoljstva potrošnikov;

10. pozdravlja uporabo sedmega okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj kot 
instrumenta za nadaljnje izboljšanje analitičnega in empiričnega razumevanja vedenja 
potrošnikov;

11. meni, da bi morala industrija in podjetja pri oblikovanju in načrtovanju izdelkov in 
storitev dajati prednost varstvu potrošnikov; prav tako meni, da je preučevanje sprememb 
trga nujno potrebno, in zato poziva Komisijo, naj s tem namenom izvaja ukrepe;

12. poudarja, da mora biti potrošniška politika, poleg tega, da skuša odpraviti storjeno škodo, 
tudi usmerjena v prihodnost; meni, da število pritožb samo po sebi ni zadosten kazalec, 
na podlagi katerega bi se pri odzivanju na možne težave, ki bi jih lahko povzročile nove 
tehnologije ali spremenjene preference, lahko odločali, na katera področja se je treba 
osredotočiti;

13. meni, da je za interese potrošnikov bolje, da so podjetja vodena kot celota, in ne le 
obravnavana posamično; omenja, da se je te pokazalo na primer pri nedavnih primerih 
nevarnih igrač; 

14. poziva k ukrepanju za izboljšanje dialoga med potrošniki in podjetji na ravni EU; meni, 
da bi s kvalitetnim dialogom, ki bi vključeval izmenjavo najboljših praks, lahko zmanjšali 
težave na notranjem trgu;

15. poudarja, da bi morale EU in države članice vložiti več v kampanje za informiranje in 
izobraževanje potrošnikov; meni, da bi se moralo izobraževanje potrošnika začeti v 
osnovni šoli; poudarja, da mora biti tako izobraževanje sestavni del vseživljenjskega 
učenja; 

16. meni, da bi morali pri oblikovanju potrošniške politike bolje upoštevati posebne potrebe 
izpostavljenih skupin in tudi demografski razvoj; posebej poudarja potrebe starejših ljudi;

                                               
1  UL L 11, 15.1.2002, str. 4.
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Večji poudarek na storitvah

17. ponovno omenja svojo resolucijo o obveznostih čezmejnih izvajalcev storitev; z 
zanimanjem pričakuje delovni program Komisije o tem vprašanju; poziva Komisijo, naj 
dodatno razjasni svoje namere, če jih ima, glede nadaljnjih pobud na tem področju; 

18. meni, da bi moralo področje uporabe direktive o splošni varnosti proizvodov zajemati 
tako zasebne storitve kot storitve v splošnem interesu, da bi se povečalo zaupanje v 
poslovanje s čezmejnimi storitvami; 

19. meni, da se je treba bolje osredotočiti na reševanje pravnih negotovosti, povezanih s 
storitvami v splošnem interesu; 

20. poudarja, da je primerno varstvo potrošnikov med drugim potrebno tudi v povezavi s 
poštnimi storitvami, vodo, energetiko in telekomunikacijami; poudarja, da se mora 
liberalizacija zadevnih sektorjev vedno končati z dejanskim izboljšanjem za potrošnike; 

21. meni, da je na področju maloprodajnih finančnih storitev potrebno nadaljnje ukrepanje; 
pozdravlja namero Komisije, da bo sprožila pobude za izboljšanje izbire in mobilnosti 
potrošnikov na notranjem trgu; poziva Komisijo, naj razišče morebitni protekcionizem 
finančnih institucij, kot so banke in zavarovalniške družbe; 

Izboljšan dostop do odškodnin

22. pozdravlja poudarek strategije na boljši uporabi in odškodninskem sistemu; meni, da je to 
najpomembnejši dejavnik pri gradnji zaupanja potrošnikov v notranji trg; priporoča 
nadaljnje delo na tem področju;

23. meni, da bi se morali spori reševati predvsem zunaj sodišča, saj se odločitve o 
odškodninah z nesodnimi sredstvi sprejemajo hitreje in ceneje; to pomeni, da je treba 
okrepiti evropske potrošniške centre in sistem SOLVIT, ter podpira povečanje finančnih 
sredstev za njihovo mrežo;

24. poziva Komisijo, naj preuči prednosti imenovanja posebnega evropskega varuha pravic 
potrošnikov znotraj urada evropskega varuha človekovih pravic;

25. opaža, da v nekaterih državah članicah, a ne vseh, že obstaja kolektivni odškodninski 
sistem; pri tem opaža, da potrošniki niso obravnavani enako v vsej EU;

26. poziva Komisijo, naj predstavi pobude za kolektivni odškodninski sistem z varuhom 
pravic potrošnika ali drugim primernim organom; poudarja, da se mora evropski sistem 
razlikovati od ameriškega sistema skupinskih tožb in da morajo biti reklamacije vedno 
vezane na dejansko škodo;  poudarja, da se s kolektivnim odškodninskim sistemom 
potrošnikom ne dodeljuje novih pravic, ampak le novo sredstvo za uveljavljanje 
obstoječih pravic;  meni, da mora imeti sistem široko področje uporabe, biti lahko 
dostopen in ustrezno združevati informacije in zaupnost;

o
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o o

27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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Varstvo potrošnikov mora biti upoštevano v vsej zakonodaji EU in ne sme biti obravnavano 
kot posebno politično področje. Ni dopolnitev notranjega trga in tudi ni priboljšek, ki bi 
povečal občutek ugodja ljudi. Je bistveni del sestavljanke, brez katerega bi notranji trg ostal 
nedokončan. Poročevalec pozdravlja strategijo potrošniške politike EU 2007 – 2013, a tudi 
meni, da je treba strategijo aktivno in stalno spremljati, da bo dejansko namenjena 
potrošnikom.

Evropski notranji trg bi lahko postal največji maloprodajni trg na svetu, a ta cilj še ni bil 
dosežen. Ta nedokončana sestavljenka pa potrebuje še zadnji manjkajoči del, namreč 
zaupanje potrošnikov v EU; popolno zaupanje potrošnika, da lahko kupuje kjer koli in kadar 
koli v drugi državi članici in da se hkrati počuti popolnoma varno. Komisija je prepričana, da 
bo tal cilj dosežen do leta 2013. Poročevalec upa, da se bo to uresničilo, vendar meni, da se bo 
to zgodilo le s potrebnimi ukrepi za povečanje zaupanja potrošnikov.

Pozdravlja okrepitev mreže evropskih potrošniških centrov. Centri morajo v prihodnosti 
razpolagati z ustreznimi sredstvi, da bodo lahko uspešno delovali in se hitro odzvali na nove 
trende in dogodke.

Poročevalec poudarja, da ima varstvo potrošnikov v EU tudi zunanjo razsežnost, kar je bilo 
jasno videno pri nedavnih primerih uvoza nevarnih igrač. Veliko povečanje števila pritožb v 
sistemu za hitro izmenjavo informacij EU o nevarnih potrošniških izdelkih (RAPEX) 
dokazuje, da je treba tudi na tem področju storiti še veliko.  Potrošniki morajo imeti možnost, 
da zaupajo vsem izdelkom na notranjem trgu, pa naj izhajajo iz EU ali iz tretjih držav.

Posebej se je treba osredotočiti na varstvo še posebej izpostavljenih skupin, kot so otroci in 
starejši ljudje. Število starejših ljudi v Evropi bo v naslednjih letih znatno naraslo. Države 
članice in potrošniške organizacije bi se morale osredotočiti na izobraževanje potrošnikov, ki 
bi se moralo začeti že v šoli in bi moralo biti obravnavano kot povezovalna nit 
vseživljenjskega učenja. Zlasti v novih državah članicah so informacijske kampanje 
bistvenega pomena za povečanje ozaveščenosti potrošnikov. 

Nujno potreben je vseevropski kolektivni odškodninski sistem. Pravi notranji trg z mobilnimi 
potrošniki, mora tem nuditi tudi orodja za izterjavo odškodnin v primeru težav. Spori bi se 
morali reševati predvsem izven sodišč, a hkrati mora obstajati tudi možnost, da se potrošniki 
na težave odzovejo s pravnimi sredstvi. 

Pomembno je, da nam je v pouk primer nezadovoljivega ameriškega sistema skupinskih tožb, 
ki ne sme postati osnova za možni evropski sistem. Kolektivni odškodninski sistem pa 
potrošnikom ne sme dati novih pravic, temveč jim mora v celotnem obsegu pomagati pri 
uveljavljanju obstoječih pravic. Reklamacije morajo biti vedno vezane na dejansko škodo.

Nekatere države članice že imajo lastne sisteme, ki se med seboj razlikujejo, Komisija pa jih 
trenutno preučuje. Poročevalec tako predlaga, naj Komisija preuči koristi imenovanja 
posebnega evropskega varuha pravic potrošnikov znotraj urada evropskega varuha človekovih 
pravic, ki bi med drugim usklajeval kolektivne pritožbe v EU.
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Poročevalec pozdravlja, da so interesi potrošnikov v zadnjem času bolje vključeni v druga 
politična področja. Pomembno je, da se ta razvoj še naprej nadaljuje. Interesi potrošnikov 
morajo biti pri oblikovanju novih politik vedno upoštevani. To pa je ključnega pomena, da 
lahko potrošniki v celoti uživajo ugodnosti notranjega trga v EU.
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