
Rezumat pentru cetăţeni  
A 4-a ediţie a tabloului de bord al pieţelor de consum 

DESPRE CE ESTE VORBA? 

• De două ori pe an, UE publică un tablou de bord al problemelor cu care se confruntă europenii în 
ceea ce priveşte pieţele de consum. Documentul analizează gradul de satisfacţie cu privire la 
bunuri şi servicii, reclamaţiile, uşurinţa cu care se pot compara ofertele etc. 

• De asemenea, examinează preţul bunurilor şi serviciilor - cum variază de la o ţară la alta, dacă 
reflectă sau nu puterea de cumpărare etc. 

• În urma publicării tabloului de bord, sunt analizate pieţele cu cele mai multe probleme şi se 
studiază posibile soluţii. 

• Actuala ediţie a fost publicată în octombrie 2010. 

DE CE ESTE NECESARĂ INTERVENŢIA UE? 

• UE doreşte să se asigure că, într-adevăr, consumatorii pot profita la maxim de avantajele pe care 
le oferă piaţa internă. Pentru a identifica problemele şi soluţiile în acest sens, este necesar ca 
pieţele de consum să fie monitorizate. 

• Economia UE are nevoie de noi surse de creştere pentru a genera mai multe locuri de muncă. 
Consumatorii îşi pot aduce contribuţia achiziţionând produse şi servicii inovative şi eficiente, ceea 
ce conduce la creşterea calităţii şi determină scăderea preţurilor. 

CINE BENEFICIAZĂ ŞI CUM? 

• Consumatorii - primesc rapid răspunsurile la problemele cu care se confruntă. 

• Firmele - dacă respectă reglementările şi sporesc valoarea adăugată a produselor şi serviciilor 
oferite, devin mai atractive pentru consumatori. 

• Responsabilii politici naţionali - devin mai conştienţi de problemele cu care se confruntă 
cetăţenii şi pot învăţa din experienţa altor ţări europene, analizând politicile care au dat cele mai 
bune rezultate.  

CE PIEŢE DE CONSUM AU FOST ANALIZATE? 

• Piaţa comerţului electronic transfrontalier (2009), a serviciilor financiare cu amănuntul (2009) şi a 
comercializării cu amănuntul a energiei electrice (2010). 

• Vor mai fi analizate piaţa accesului la internet (2011) şi piaţa cărnii (2011). 
 


