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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia propune instituirea unui program privind protecția consumatorilor pentru perioada 
2014-2020 prin intermediul unui regulament, pe baza pe articolului 169 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Creditele financiare totale necesare punerii în aplicare a 
programului în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020 vor atinge suma de 197 de 
milioane EUR, exprimată în prețuri curente.

În timp ce sănătatea publică și protecția consumatorilor sunt acoperite de un singur instrument 
financiar în cadrul financiar multianual 2007-2013, pentru viitor s-au prevăzut două programe 
separate (ceea ce reprezintă o evoluție salutară). Noul program privind protecția 
consumatorilor va sprijini obiectivul general al politicii viitoare privind protecția 
consumatorilor de a plasa în centrul pieței unice un consumator capacitat decizional. 

După revizuirea proiectului de act legislativ, raportorul pentru aviz: 
 salută propunerea Comisiei de a crea un program privind protecția consumatorilor 

pentru perioada 2014-2020 și subliniază faptul că propunerea trebuie să corespundă 
Strategiei Europa 2020 și să contribuie la obiectivele acesteia; 

 consideră că, ținând cont de necesitatea de a impulsiona creșterea economică în UE, 
programul privind protecția consumatorilor trebuie să ajute cetățenii europeni să 
beneficieze de întregul potențial al pieței unice, iar consumatorii, în calitate de public 
principal al acestui program, ar trebui să fie bine informați cu privire la drepturilor lor 
și la modalitățile de a le exercita și ar trebui să aibă încredere deplină în diverșii actori 
care formează piața unică;

 subliniază faptul că bugetul total propus pentru programul privind protecția 
consumatorilor pentru perioada 2014-2020, însumând 197 de milioane EUR (în prețuri 
curente), este modest, iar suma de 20,65 milioane EUR alocată pentru cheltuieli 
administrative rezultate din punerea în aplicare a programului este mare;

 sprijină opțiunea 2 a Comisiei, rezultată din evaluarea impactului, pentru că este 
coerentă cu prioritățile Comisiei (Strategia Europa 2020, Actul privind piața unică), 
precum și cu reflecția în curs asupra viitorului politicii de protecție a consumatorilor;

 consideră că informarea și participarea consumatorilor reprezintă o prioritate 
transversală și, drept urmare, trebuie să se regăsească, ori de câte ori este posibil, în 
toate acțiunile finanțate în cadrul noului program, fiind grupate în următoarele patru 
obiective: (1) siguranță, (2) informare și educare, (3) drepturi și măsuri reparatorii și 
(4) aplicarea legii;

 solicită să se ia în considerare crearea unui Centru european de acreditare pentru 
întreprinderile online, ceea ce ar permite consumatorilor să verifice credibilitatea și 
fiabilitatea întreprinderilor, ar spori încrederea consumatorilor și ar îmbunătăți 
transparența tranzacțiilor online;

 sprijină punerea în aplicare a principiilor bunei gestiuni financiare, transparenței și 
flexibilității în aplicarea programului; astfel, o agenție executivă poate fi creată doar 
pe baza unui rezultat pozitiv al unei analize independente privind raportul costuri-
beneficii;

 subliniază necesitatea de a institui un set de indicatori statistici corespunzători, care 
să fie monitorizați anual la nivelul UE, măsurând funcționarea pieței unice;
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 consideră că ar trebui să fie sprijinite asociațiile de consumatori, însă, în același timp, 
solicită o mai mare participare individuală, în special îmbunătățirea utilizării 
instrumentelor TIC de către consumatori, precum și crearea unei platforme
electronice la nivelul întregii Uniuni Europene pentru depunerea de reclamații și 
pentru schimbul și primirea de informații;

 încurajează crearea de platforme online și instrumente informatice care să aducă 
consumatorii și întreprinderile mai aproape de piață;

 sprijină dezvoltarea unor platforme interactive pentru schimbul de bune practici și de 
materiale de educație a consumatorilor și sugerează faptul că, pentru a încuraja 
creșterea favorabilă incluziunii, grupurile cele mai vulnerabile ar trebui să beneficieze 
de o atenție specială.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 
2011 privind investiția în viitor: un nou 
cadru financiar multianual (CFM) pentru 
o Europă competitivă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii”1; reiterează faptul 
că este necesară alocarea de resurse 
suplimentare suficiente în viitorul cadru 
financiar multianual pentru a permite 
Uniunii să își realizeze actualele priorități 
politice și sarcinile suplimentare și 
consolidate prevăzute în Tratatul de la 
Lisabona, cum ar fi protecția 
consumatorilor, precum și să facă față 
evenimentelor neprevăzute; solicită 
Consiliului, în cazul în care nu este de 
acord cu această abordare, să identifice în 
mod clar la care dintre prioritățile sau 
proiectele sale politice ar putea renunța în 
totalitate, în ciuda valorii lor adăugate 
europene dovedite;
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______________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Or. en

Amendamentul 2

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1d. subliniază faptul că bugetul total 
propus pentru programul privind 
protecția consumatorilor pentru perioada 
2014-2020, însumând 197 de milioane 
EUR (în prețuri curente), este modest și 
consideră că pachetul financiar specificat 
în propunerea legislativă constituie doar o 
indicație pentru autoritatea legislativă, 
neputând fi stabilit până când nu se 
ajunge la un acord cu privire la 
propunerea de regulament de stabilire a 
cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2014-2020;

Or. en

Amendamentul 3

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1e. consideră că suma de 20,65 milioane 
EUR alocată pentru cheltuieli 
administrative rezultate din punerea în 
aplicare a programului este mare și 
solicită Comisiei să justifice și să 
reevalueze aceste cheltuieli;

Or. en
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Justificare

Având în vedere faptul că suma totală alocată programului este de 197 de milioane EUR, 
20,65 milioane pentru cheltuieli administrative reprezintă mai mult de 10% din pachetul total.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este important ca protecția 
consumatorilor să fie îmbunătățită. Pentru 
a realiza acest obiectiv general, ar trebui să 
fie stabilite obiective specifice în ceea ce 
privește siguranța, informarea și educația 
consumatorilor, drepturile și măsurile 
reparatorii, precum și asigurarea respectării 
drepturilor consumatorilor. Valoarea și 
impactul măsurilor luate în cadrul 
programului ar trebui să fie monitorizate și 
evaluate periodic. Ar trebui să fie stabiliți 
indicatori de evaluare a politicii de 
protecție a consumatorilor.

(5) Este important ca protecția 
consumatorilor să fie îmbunătățită, 
acordând o atenție specială grupurilor 
vulnerabile pentru a realiza obiectivul 
privind creșterea favorabilă incluziunii. 
Pentru a realiza acest obiectiv general, ar 
trebui să fie stabilite obiective specifice în 
ceea ce privește siguranța, informarea și 
educația consumatorilor, drepturile și 
măsurile reparatorii, precum și asigurarea 
respectării drepturilor consumatorilor. 
Valoarea și impactul măsurilor luate în 
cadrul programului ar trebui să fie 
monitorizate și evaluate anual și transmise 
Parlamentului European. Ar trebui să fie 
stabiliți indicatori de evaluare a politicii de 
protecție a consumatorilor. De asemenea, 
Comisia ar trebui să elaboreze un set de 
indicatori statistici corespunzători, de 
exemplu pentru vânzările transfrontaliere 
și vânzările online la nivelul Uniunii, 
pentru a evalua rezultatele și progresele 
înregistrate în îmbunătățirea funcționării 
pieței unice.

Or. en

Justificare

Scopul politicii de protecție a consumatorilor este de a contribui la o mai bună funcționare a 
pieței unice. De aceea, progresul înregistrat de aceasta trebuie să fie măsurat, chiar dacă, pe 
lângă politica de protecție a consumatorilor, există și alți factori care contribuie la piața 
unică.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În spiritul principiilor bunei gestiuni 
financiare, transparenței și flexibilității în 
aplicarea programului de protecție a 
consumatorilor, crearea unei agenții 
executive ar trebui să fie permisă doar pe 
baza unui rezultat evident pozitiv al unei 
analize independente privind raportul 
costuri-beneficii.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 9b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Cheltuielile realizate din fondurile 
Uniunii și ale statelor membre în 
domeniul siguranței și educării 
consumatorilor, al drepturilor 
consumatorilor și al aplicării legii ar 
trebui să fie coordonate mai bine pentru a 
asigura complementaritatea, o mai bună 
eficiență și vizibilitate, precum și pentru a 
obține un nivel mai bun de sinergii 
bugetare.

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să încerce să sporească capacitatea asociațiilor naționale de consumatori, 
în special în statele membre cu un nivel relativ scăzut de cultură a consumatorilor, printr-o 
mai bună grupare și coordonare a resurselor.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informarea și participarea de înaltă 
calitate a consumatorilor reprezintă o 
prioritate transversală și, drept urmare, se 
regăsește în mod expres, ori de câte ori 
este posibil, în toate obiectivele și acțiunile 
sectoriale finanțate în cadrul noului 
program.

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să încerce să sporească profilul participării consumatorilor informați la 
toate nivelurile, având în vedere că scopul principal al programului este plasarea 
consumatorilor în centrul pieței unice.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera a – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. înființarea unui Centru european de 
acreditare pentru întreprinderile online 
pentru a îmbunătăți transparența, 
securitatea juridică și siguranța 
consumatorilor care se angajează în 
tranzacții financiare online, în urma unei 
analize costuri-beneficii;

Or. en

Justificare

Centrul european de acreditare pentru întreprinderile online ar permite consumatorilor să 
verifice credibilitatea și fiabilitatea întreprinderilor, ar spori încrederea consumatorilor și ar 
îmbunătăți transparența tranzacțiilor online.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera c – punctul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. crearea unei platforme electronice la 
nivelul întregii Uniuni Europene care să 
le permită consumatorilor să depună 
reclamații, să schimbe și să primească 
informații, să clasifice produsele și să 
primească consultanță din partea unor 
experți;

Or. en

Justificare

Crearea de platforme online și instrumente informatice pentru a aduce consumatorii și 
întreprinderile mai aproape de piață contribuie la o mai largă participare.


