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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu 
privire la un program privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020
(COM(2011)0707) – C7-0397/2011 – 2011/0340(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0707),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 169 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7–0397/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 28 martie 20121,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul 
Comisiei pentru bugete, precum și pe cel al Comisiei pentru afaceri juridice (A7-
0214/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 
2011 privind investiția în viitor: un nou 
cadru financiar multianual pentru o
Europă competitivă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii1; reamintește că, în 

                                               
1 JO C,..., p. .



PE486.107v01-00 6/80 RR\906806RO.doc

RO

următorul CFM, este necesar să se 
prevadă resurse suplimentare suficiente 
pentru a permite Uniunii să își realizeze 
prioritățile politice existente și noile 
sarcini prevăzute în Tratatul de la 
Lisabona, precum și pentru a face față 
evenimentelor neprevăzute; evidențiază 
faptul că, chiar dacă nivelul resurselor 
pentru următorul CFM este cu 5% mai 
mare în comparație cu nivelul din 2013, 
nu este posibilă decât o contribuție 
limitată la realizarea obiectivelor și a 
angajamentelor convenite ale Uniunii 
Europene și la respectarea principiului 
solidarității în cadrul Uniunii; 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;
________________
Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul 2

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. 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 
CFM pentru perioada 2014-2020;
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Amendamentul 3

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. Consideră că suma de 20,65 de 
milioane de euro pentru cheltuieli 
administrative generate de implementarea 
programului este mare;

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 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Programul privind protecția 
consumatorilor pentru perioada 2014-
2020 („programul”) ar trebui să concure 
la asigurarea unui nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor și să sprijine 
pe deplin ambițiile Strategiei Europa 2020 
în ceea ce privește creșterea și
competitivitatea, integrând preocupările 
specifice ale acesteia referitoare la agenda 
digitală pentru Europa, pentru a asigura 
că digitalizarea conduce realmente la un 
nivel superior de bunăstare a 
consumatorilor, la creștere sustenabilă, 
prin trecerea la modele de consum mai 
sustenabile, la integrarea socială, prin 
luarea în considerare a situației specifice 
a consumatorilor vulnerabili și a nevoilor 
populației îmbătrânite, precum și la 
reglementarea inteligentă, prin 
monitorizarea pieței de consum, în 
vederea elaborării unor reglementări 
inteligente și punctuale.
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Fostul considerent 11a, deoarece numerotarea din versiunea FR nu este corectă.

Justificare

Ce programme doit permettre à l'Union de répondre aux nouveaux défis posés par la 
politique des consommateurs à l'horizon 2020. Il est en ce sens justifié de le tourner 
davantage vers le futur en rappelant les objectifs de la stratégie Europe2020 pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive qui prenne en compte le développement de 
l'environnement numérique, la complexité croissante de la prise de décision, la nécessité 
d'opter pour des habitudes de consommation plus durables et de prendre en compte le 
vieillissement de la population et l'inclusion des personnes vulnérables.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Comunicarea Comisiei din 22 mai 
2012 intitulată „O agendă a 
consumatorului european - stimularea 
încrederii și a creșterii economice” 
stabilește un cadru strategic pentru 
politica privind consumatorii a Uniunii 
din anii ce vin, prin sprijinirea intereselor 
acestora în toate politicile Uniunii. 
Obiectivul acestei agende constă din
elaborarea unei strategii prin intermediul 
căreia acțiunea politică să sprijine în mod 
eficace și efectiv consumatorii în cursul 
întregii lor vieți, prin punerea la dispoziția 
lor a unor produse și servicii sigure, prin 
informarea și educarea lor, prin 
sprijinirea organizațiilor care îi 
reprezintă, prin consolidarea drepturilor 
lor, a accesului lor la justiție și la căile de 
atac și prin respectarea legislației.

Fostul considerent 1b, deoarece numerotarea în versiunea FR nu este corectă.

Justificare

Trebuie făcută trimitere la Agenda privind consumatorii și trebuie asigurată coerența între 
strategie și programul financiar.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 2c (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

(2c) Recenta criză economică a evidențiat 
o serie de deficiențe și incoerențe pe piața 
unică, care au avut repercusiuni negative 
în ceea ce privește încrederea 
consumatorilor și a cetățenilor. Deși este 
necesar ca constrângerile bugetare cu 
care se confruntă în prezent Uniunea să 
fie recunoscute, aceasta ar trebui totuși să 
furnizeze mijloacele financiare adecvate 
pentru a sprijini o strategie în vederea 
unei creșteri inteligente, sustenabile și 
integratoare.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Eliminarea obstacolelor directe și 
indirecte din calea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne și 
sporirea încrederii cetățenilor în acest 
sistem, în special în cazul cumpărăturilor 
transfrontaliere, sunt esențiale pentru 
realizarea pieței interne. Uniunea ar 
trebui să urmărească crearea condițiilor 
de piață potrivite pentru a conferi noi 
puteri consumatorilor, punând la 
dispoziția lor suficiente instrumente 
pentru a lua decizii judicioase și în 
cunoștință de cauză.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament ține seama de 
mediul social, economic și tehnic și de 
provocările emergente concomitente. În 
special, acțiunile finanțate în cadrul acestui 
program vor căuta să abordeze aspecte 
legate de globalizare, digitalizare, 
necesitatea de a evolua spre modele de 
consum mai sustenabile, îmbătrânirea 
populației, excluziunea socială și problema 
consumatorilor vulnerabili. Integrarea 
intereselor consumatorilor în toate 
domeniile politice ale Uniunii, în 
conformitate cu articolul 12 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, ar 
trebui să aibă o prioritate de prim rang. 
Coordonarea cu celelalte politici și 
programe ale Uniunii este un element cheie 
pentru garantarea faptului că interesele 
consumatorilor sunt luate în considerare pe 
deplin în alte politici. Pentru a promova 
sinergiile și a evita redundanțele, alte 
fonduri și programe ale Uniunii ar trebui să 
prevadă sprijin financiar pentru integrarea 
intereselor consumatorilor în domeniile lor 
respective. 

(3) Prezentul regulament ține seama de 
mediul social, economic și tehnic și de 
provocările emergente concomitente. În 
special, acțiunile finanțate în cadrul acestui 
program vor căuta să abordeze aspecte 
legate de globalizare, digitalizare, 
complexitatea crescândă a deciziilor pe 
care trebuie să le ia consumatorii, 
necesitatea de a evolua spre modele de 
consum mai sustenabile, îmbătrânirea 
populației, excluziunea socială și problema 
consumatorilor vulnerabili. Integrarea 
intereselor consumatorilor în toate 
politicile Uniunii, în conformitate cu 
articolul 12 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, constituie
o prioritate de prim rang. Coordonarea cu 
celelalte politici și programe ale Uniunii 
este un element cheie pentru garantarea 
faptului că interesele consumatorilor sunt 
luate în considerare pe deplin în alte 
politici. Pentru a promova sinergiile și a 
evita redundanțele, alte fonduri și 
programe ale Uniunii ar trebui să prevadă 
sprijin financiar pentru integrarea 
intereselor consumatorilor în domeniile lor 
respective.

Fostul considerent 2, deoarece numerotarea în versiunea FR nu este corectă.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Programul ar trebui să asigure un 
grad ridicat de protecție pentru toți 
consumatorii, acordând o atenție 
deosebită consumatorilor vulnerabili, 
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astfel încât să se ia în considerare nevoile 
lor specifice și să li se consolideze 
capacitățile, în conformitate cu Rezoluția 
Parlamentului European din ... 
referitoare la o strategie pentru 
consolidarea drepturilor consumatorilor 
vulnerabili1. În special, programul ar 
trebui să garanteze accesul 
consumatorilor vulnerabili la informații 
privind bunurile și serviciile, astfel încât 
să beneficieze de oportunități egale de a 
face alegeri în mod independent și 
dispunând de informații, mai ales pentru 
că consumatorii vulnerabili pot întâmpina 
dificultăți în ceea ce privește accesarea și 
înțelegerea informațiilor ce le sunt 
destinate și, în consecință, sunt expuși 
riscului de a fi induși în eroare.
1 JO ...

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Părțile interesate ar trebui să se 
angajeze că se vor adresa minorilor prin 
anunțuri publicitare responsabile, în 
special că se vor abține de la publicitatea 
online și difuzată prin televiziune 
susceptibilă de a induce în eroare.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Aceste acțiuni ar trebui să fie prevăzute 
într-un program privind protecția 
consumatorilor pentru perioada 2014 –
2020 (denumit în continuare „programul”), 

(4) Aceste acțiuni ar trebui să fie prevăzute 
într-un program privind protecția 
consumatorilor pentru perioada 2014 –
2020 (denumit în continuare „programul”), 
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care să ofere un cadru pentru finanțarea 
acțiunilor Uniunii. În conformitate cu 
articolul 49 din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 
25 iunie 2002 privind regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene, prezentul 
regulament furnizează temeiul juridic al 
acțiunilor și al punerii în aplicare a 
programului. Prezentul regulament se 
bazează pe și continuă acțiunile finanțate în 
conformitate cu Decizia nr. 1926/2006/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui 
program de acțiune comunitară în 
domeniul politicii de protecție a 
consumatorilor (2007-2013).

care să ofere un cadru pentru finanțarea 
acțiunilor Uniunii. În conformitate cu 
articolul 49 din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 
25 iunie 2002 privind regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene și cu revizuirea 
ulterioară prin Regulamentul (UE) nr. 
XXX/201Y1, prezentul regulament 
furnizează temeiul juridic al acțiunilor și al 
punerii în aplicare a programului. Prezentul 
regulament se bazează pe și continuă 
acțiunile finanțate în conformitate cu 
Decizia nr. 1926/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 18 decembrie 
2006 de stabilire a unui program de acțiune 
comunitară în domeniul politicii de 
protecție a consumatorilor (2007-2013).

___________
1 COM(2010)0815.

Amendamentul 12

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. Pentru 
a realiza acest obiectiv general, ar trebui să 
fie stabilite obiective specifice în ceea ce 
privește siguranța, informarea și educația 
consumatorilor, precum și sprijinirea 
organizațiilor consumatorilor la nivelul 
Uniunii, 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, pentru a facilita elaborarea unei 
politici mai inteligente. Pentru a evalua 
politica privind consumatorii și, în 
special, repercusiunile măsurilor 
adoptate, ar trebui să fie stabiliți indicatori 
care pot fi completați cu elemente din 
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context.

Fostul considerent 4, deoarece numerotarea în versiunea FR nu este corectă.

Justificare

Dată fiind importanța sa, sprijinirea organizațiilor consumatorilor constituie un obiectiv de 
sine stătător și se cuvine menționat ca atare.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Este important ca încrederea 
consumatorilor să fie îmbunătățită. 
Pentru atingerea acestui obiectiv, este 
necesară o consolidare a capacității de 
acțiune, în special printr-o susținere 
financiară adecvată a intermediarilor, 
cum sunt organizațiile și centrele 
europene ale consumatorilor, ținând 
seama de rolul major al acestora în ceea 
ce privește furnizarea informațiilor și 
asistenței acordate consumatorilor în 
legătură cu drepturile lor, sprijinind 
consumatorii în contextul litigiilor lor, în 
special cu privire la accesul la 
mecanismele adecvate de soluționare a 
litigiilor și promovarea intereselor 
consumatorilor în ceea ce privește 
edificarea pieței interne. Aceste 
organizații și centre ar trebui să aibă 
capacitatea de a consolida protecția și 
încrederea consumatorilor, desfășurând 
acțiuni și ajustând ajutorul, informația și 
educația la nivel individual.

Fostul considerent 4a, deoarece numerotarea în versiunea FR nu este corectă.

Justificare

Organizațiile consumatorilor joacă un rol primordial în ceea ce privește difuzarea 
informațiilor, asistența acordată consumatorilor pentru a-i ajuta să-și exercite drepturile și 
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reprezentarea intereselor lor la elaborarea noilor legislații. 

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Este necesar să se prevadă acțiunile 
eligibile prin care aceste obiective urmează 
să fie îndeplinite.

(6) Este necesar să se specifice dinainte
acțiunile eligibile prin care aceste obiective 
urmează să fie îndeplinite.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 9a (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 
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bugetare.

Justificare

Comisia ar trebui să încerce să mărească 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.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În contextul punerii în aplicare a 
programului, ar trebui încurajată, după caz,
cooperarea cu țările terțe care nu participă 
la program, ținând cont de acordurile 
relevante dintre țările respective și Uniune.

(11) În contextul punerii în aplicare a 
programului și date fiind mondializarea 
lanțului de producție și interdependența 
crescândă a piețelor, ar trebui să fie 
încurajată cooperarea cu țările terțe care nu 
participă la program, ținând seama de toate 
acordurile relevante dintre aceste țări și 
Uniune.

Fostul considerent 10, deoarece numerotarea în versiunea FR nu este corectă.

Justificare

Mondializarea și dezvoltarea comerțului internațional impun consolidarea acțiunilor de 
cooperare cu țările terțe care, în 2010, erau la originea a cel puțin 73% dintre notificările 
referitoare la produse care nu sunt în conformitate cu legislația europeană.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În vederea modificării anumitor 
elemente neesențiale din prezentul 
regulament, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 TFUE ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește adaptarea indicatorilor prevăzuți în 
anexa II. Este deosebit de important ca, în 

(12) În vederea modificării și suplimentării
anumitor elemente neesențiale din 
prezentul regulament, competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui să fie delegată 
Comisiei în ceea ce privește adoptarea 
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timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. În momentul elaborării și 
întocmirii actelor delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, 
corespunzătoare și la timp a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

programelor de lucru anuale și adaptarea 
indicatorilor prevăzuți în anexa II, pentru a 
suplimenta lista de acțiuni din anexa I și 
pentru a adopta variații de peste 20 % ale 
sumelor orientative specificate în anexa 
IIa. Este deosebit de important ca, pe toată 
durata activităților pregătitoare, Comisia 
să desfășoare consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți. În momentul elaborării 
și întocmirii actelor delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, 
corespunzătoare și la timp a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Fostul considerent 11, deoarece numerotarea în versiunea FR nu este corectă.

Justificare

Întrucât adoptarea programelor de lucru anuale implică opțiuni politice vizând specificarea 
și apoi suplimentarea priorităților și acțiunilor, inclusiv alocarea resurselor financiare, care 
se stabilesc în cuprinsul actului legislativ de bază, aceasta reclamă o delegare de puteri în 
favoarea Comisiei, în conformitate cu articolul 290 din TFUE. Deciziile de suplimentare a 
listei de acțiuni din anexa I cu acțiuni similare ar trebui să îmbrace forma unui act delegat, în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se asigura condiții uniforme 
de punere în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite 
competențe de executare Comisiei în 
vederea adoptării programelor de lucru 
anuale. Aceste competențe ar trebui 
exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 

eliminat
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executare de către Comisie. Dat fiind că 
programul nu definește criterii de 
siguranță a produselor, ci vizează 
asigurarea de sprijin financiar 
instrumentelor de punere în aplicare a 
politicii în materie de siguranță a 
produselor și având în vedere suma relativ 
mică în cauză, este oportun să se aplice 
procedura de consultare.

Fostul considerent 12, deoarece numerotarea în versiunea FR nu este corectă.

Justificare

Întrucât adoptarea programelor de lucru anuale implică opțiuni politice vizând specificarea 
și apoi suplimentarea priorităților și acțiunilor, inclusiv alocarea resurselor financiare, care 
se stabilesc în cuprinsul actului legislativ de bază, aceasta reclamă o delegare de puteri în 
favoarea Comisiei, în conformitate cu articolul 290 din TFUE. Cf. considerentului 11.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul programului este de a sprijini 
obiectivul strategic de plasare în centrul 
pieței interne a unui consumator capacitat 
decizional. Programul va realiza acest 
obiectiv contribuind la protecția sănătății, a 
siguranței și a intereselor economice ale 
consumatorilor, precum și la promovarea 
dreptului acestora la informare, educație și 
organizare în vederea apărării intereselor 
lor. Programul va completa, susține și 
monitoriza politicile statelor membre. 

Scopul programului este de a sprijini 
obiectivul strategic de plasare în centrul 
pieței interne a unui consumator capacitat 
decizional. Programul va realiza acest 
obiectiv contribuind, în cadrul unei 
strategii globale pentru o creștere 
inteligentă, sustenabilă și integratoare, la 
protecția sănătății, a siguranței și a 
intereselor economice și juridice ale 
consumatorilor, precum și la promovarea 
dreptului acestora la informare, educație și 
organizare în vederea apărării intereselor 
lor. Programul va completa, susține și 
monitoriza politicile statelor membre. 

Programul va fi completat cu alte 
instrumente și politici ale Uniuni, mai 
ales în cadrul Programului multianual 
„Drepturi și cetățenie 2014-2020”, care 
include printre obiectivele sale conferirea 
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anumitor puteri consumatorilor1.
_______________
Obiectivul [(e)] al Regulamentului (UE) 
nr. XXX./201Y [de instituire a 
Programului „Drepturi și cetățenie” 
pentru perioada 2014-2020].

Justificare

Acest program trebuie să-i permită Uniunii Europene să răspundă noilor provocări lansate 
de politica privind consumatorii la orizontul anului 2020. În acest sens, se justifică orientarea 
în mai mare măsură către viitor, reamintind obiectivele Strategiei Europa 2020 pentru o 
creștere inteligentă, sustenabilă și integratoare.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest obiectiv va fi evaluat în special prin 
intermediul activității sistemului de alertă 
rapidă al UE pentru produse de consum 
periculoase (RAPEX).

Acest obiectiv va fi evaluat în special prin 
intermediul activității și eficacității
sistemului de alertă rapidă al UE pentru 
produse de consum periculoase (RAPEX).

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Obiectivul 2 - informare și educare: 
îmbunătățirea educației și informării 
consumatorilor, precum și a sensibilizării 
acestora cu privire la drepturile lor, 
dezvoltarea bazei de dovezi pentru politica 
privind protecția consumatorilor și 
sprijinirea organizațiilor de consumatori

(b) Obiectivul 2 – informarea și educarea 
consumatorilor și sprijinirea 
organizațiilor consumatorilor: 
îmbunătățirea educației și informării 
consumatorilor, precum și a sensibilizării 
acestora cu privire la drepturile lor, 
dezvoltarea bazei de dovezi pentru politica 
privind protecția consumatorilor și 
sprijinirea organizațiilor de consumatori
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Justificare

Dată fiind importanța sa, sprijinirea organizațiilor consumatorilor constituie un obiectiv de 
sine stătător. Este deci necesar să se clarifice aici distincția între acest obiectiv și obiectivele 
legate de informarea și educarea consumatorilor.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Obiectivul 3 – drepturi și măsuri 
reparatorii: consolidarea drepturilor 
consumatorilor în special prin măsuri de 
reglementare și îmbunătățirea accesului la 
măsurile reparatorii, inclusiv soluționarea 
alternativă a litigiilor.

(c) Obiectivul 3 – drepturi și măsuri 
reparatorii: dezvoltarea și consolidarea
drepturilor consumatorilor, în special prin 
măsuri de reglementare inteligente și 
îmbunătățirea accesului la căi de atac
simple, eficiente, expeditive și ieftine, 
individuale și, dacă este cazul, colective, 
inclusiv soluționarea alternativă a litigiilor.

Acest obiectiv va fi evaluat în special prin 
recurgerea la soluționarea alternativă a 
litigiilor pentru a rezolva litigii 
transfrontaliere și prin activitatea unui 
sistem online de soluționare a litigiilor la 
nivelul Uniunii.

Acest obiectiv va fi evaluat în special prin 
recurgerea la soluționarea alternativă a 
litigiilor pentru a rezolva litigii 
transfrontaliere și prin activitatea unui 
sistem online de soluționare a litigiilor la 
nivelul Uniunii și la procentajul de 
consumatori care inițiază o acțiune ca 
răspuns la o problemă cu care s-au 
confruntat.

Justificare

Trebuie prevăzută posibilitatea dezvoltării drepturilor consumatorilor și nu numai 
consolidarea acquis-ului. Procentul de consumatori care utilizează căile de atac (atât la 
nivelul comercianților, al întreprinderilor, al mecanismelor SAL, cât și la nivelul instanțelor 
de judecată) constituie un indicator al încrederii lor în aceste sisteme și, deci, al eficacității 
acestora din urmă.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest obiectiv va fi evaluat, în special, prin 
nivelul fluxului informațional și al 
cooperării în cadrul Rețelei de cooperare în 
materie de protecție a consumatorului, 
precum și prin activitatea centrelor 
europene pentru consumatori.

Acest obiectiv va fi evaluat, în special, prin 
nivelul fluxului informațional și al 
eficacității cooperării în cadrul Rețelei de 
cooperare în materie de protecție a 
consumatorului, precum și prin activitatea 
centrelor europene pentru consumatori, 
prin gradul de notorietate de care se 
bucură în rândul consumatorilor și prin 
gradul de satisfacție al consumatorilor 
raportat la ajutorul primit în cursul 
ultimei proceduri de soluționare a unui 
litigiu.

Justificare

Dată fiind vechimea Rețelei CPC, în cazul indicatorilor reținuți este recomandabilă mai 
multă precizie, adăugându-li-se elemente de ordin calitativ. De asemenea, în afara măsurării 
fluxurilor informaționale, se propune măsurarea eficacității rețelei. În plus, evaluarea CEC a 
pus în evidență gradul scăzut de notorietate a acestora în rândul cetățenilor europeni (15%). 
Va trebui deci să se tină seama și de evoluția gradului lor de notorietate și de vizibilitate. 
Asigurarea coerenței cu anexa II, astfel cum a fost modificată.

Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participarea și informarea la standarde de 
înaltă calitate a consumatorilor reprezintă 
o prioritate transversală și, drept urmare, 
se regăsește explicit, ori de câte ori este 
posibil, în toate obiectivele și acțiunile 
sectoriale finanțate în cadrul 
programului.

Justificare

Comisia ar trebui să încerce să mărească participarea consumatorilor informați la toate 
nivelurile, având în vedere că obiectivul superior al programului este plasarea 
consumatorilor în centrul pieței unice.
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 15 în 
vederea adaptării indicatorilor prevăzuți în 
anexa II.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 15 în 
vederea adaptării indicatorilor prevăzuți în 
anexa II sau să elaboreze altele noi.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. îmbunătățirea trasabilității produselor 
și facilitarea accesului la informații 
privind produsele periculoase;

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. crearea bazei de dovezi pentru 
elaborarea politicilor în domenii care 
privesc consumatorii;

4. crearea și îmbunătățirea accesibilității
bazei de dovezi pentru elaborarea 
politicilor în domenii care privesc 
consumatorii, pentru elaborarea unor 
reglementări inteligente și punctuale și 
pentru identificarea oricăror 
disfuncționalități ale pieței sau a 
modificărilor survenite în ceea ce privește 
nevoile consumatorilor;

Justificare

Pentru a mări potențialul acestei baze de date, este util ca aceasta să fie ușor accesibilă 
tuturor părților interesate. De asemenea, din rațiuni legate de eficacitate, vor trebui luate 
măsuri pentru ca baza de date să fie destinată consultării în cursul pregătirii noilor legislații, 
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în vederea identificării eventualelor disfuncționalități ale pieței sau a noilor nevoi ale 
consumatorilor

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) care intră sub incidența obiectivului 2 –
informare și educare:

(b) care intră sub incidența Obiectivului 2 –
informarea și educarea consumatorilor și 
sprijinirea organizațiilor consumatorilor:

Justificare

Dată fiind importanța sa, sprijinirea organizațiilor consumatorilor constituie un obiectiv de 
sine stătător. Este deci necesar să se clarifice aici distincția între acest obiectiv și obiectivele 
legate de informarea și educarea consumatorilor.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. sprijin pentru organizațiile de 
consumatori;

5. sprijin prin finanțarea organizațiilor 
europene ale consumatorilor și prin 
edificarea capacității pentru organizațiile 
consumatorilor la nivelul Uniunii, la nivel 
național și la nivel regional, mărirea 
transparenței și intensificarea 
schimburilor de bune practici și de 
experiență, prin cercetare privind 
consumatorii și prin informarea 
consumatorilor;

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6. creșterea gradului de transparență a 
piețelor de consum și a informațiilor 
destinate consumatorilor;

6. creșterea gradului de transparență a 
pieței interne și a informațiilor destinate 
consumatorilor, oferind consumatorilor 
date comparabile, fiabile și ușor 
accesibile, inclusiv pentru cazurile 
transfrontaliere, pentru a-i ajuta să 
compare nu numai prețurile, ci și 
calitatea și sustenabilitatea bunurilor și 
serviciilor;

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. consolidarea educației consumatorilor; 7. consolidarea educației consumatorilor și 
a mediului de afaceri, ca proces pe toată 
durata vieții, orientată în special asupra 
consumatorilor vulnerabili;

Justificare

Dat fiind gradul de complexitate din ce în ce mai mare al deciziilor de luat și evoluția 
societății și a mediului de consum (îmbătrânirea populației, precaritatea economică, 
dezvoltarea echipamentelor numerice etc.), în ceea ce privește consumul trebuie concepută o 
educare pe toată durata vieții.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 –litera c – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. elaborarea de către Comisie a legislației 
în materie de protecție a consumatorilor și 
a altor inițiative de reglementare, 
monitorizarea transpunerii efectuate de 
către statele membre și evaluarea ulterioară 
a impactului acesteia și promovarea 

8. elaborarea de către Comisie a legislației 
în materie de protecție a consumatorilor și 
a altor inițiative de reglementare, 
monitorizarea transpunerii efectuate de 
către statele membre și evaluarea ulterioară 
a impactului acesteia și promovarea 
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inițiativelor de autoreglementare și de 
coreglementare;

inițiativelor de autoreglementare și de 
coreglementare, precum și monitorizarea 
impactului efectiv al acestor inițiative pe 
piețele de consum;

Justificare

Inițiativele în materie de coreglementare și autoreglementare sunt interesante, însă se cuvine 
amintit că inițiativele de tip „soft law” (instrumente juridice fără efecte obligatorii) nu se pot 
substitui legiuitorului. Se impune, prin urmare, o monitorizare sistematică, pentru a fi în 
măsură să adoptăm acte legislative atunci când impactul acestor inițiative asupra piețelor se 
dovedește a fi insuficient.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 –litera c – punctul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. sprijinirea dezvoltării entităților 
specializate în soluționarea alternativă a 
litigiilor (SAL), precum și crearea unei 
platforme electronice la nivelul Uniunii, 
care să le ofere consumatorilor și 
comercianților un punct unic pentru 
soluționarea extrajudiciară a litigiilor 
online, sprijinit de entități SAL 
disponibile și de calitate în întreaga 
Uniune;

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 –litera c – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. facilitarea accesului la mecanismele de 
soluționare a litigiilor adresate 
consumatorilor și monitorizarea 
funcționării și eficacității acestora, în 
special în ceea ce privește sistemele de 
soluționare alternativă a litigiilor, inclusiv 
online, de asemenea, prin dezvoltarea și 

9. facilitarea accesului la mecanismele de 
soluționare a litigiilor individuale și, acolo 
unde este cazul, colective adresate 
consumatorilor, în special în ceea ce 
privește sistemele de soluționare 
alternativă a litigiilor, inclusiv online,
acordând o atenție specifică ajustării 
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întreținerea instrumentelor informatice 
corespunzătoare;

măsurilor în funcție de drepturile și 
necesitățile consumatorilor vulnerabili;

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 –litera c – punctul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. monitorizarea funcționării și 
eficacității mecanismelor de soluționare a 
litigiilor destinate consumatorilor, în 
aceeași măsură prin dezvoltarea și 
întreținerea instrumentelor informatice 
corespunzătoare și prin schimbul de bune 
practici și de experiență la nivelul statelor 
membre;

Justificare

Dată fiind marea lor diversitate în întreaga UE, organismele SAL ar deveni mai eficace prin 
efectuarea schimburilor de bune practici și de experiență. 

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. participarea financiară la acțiunile 
organizate în comun cu organisme publice 
sau nonprofit care constituie rețele la nivel 
UE care oferă informații și asistență 
consumatorilor pentru a-i ajuta să își 
exercite drepturile și să obțină acces la 
servicii adecvate de soluționare a litigiilor, 
inclusiv sisteme de soluționare 
extrajudiciară online (Rețeaua centrelor 
europene pentru consumatori).

11. participarea financiară la acțiunile 
organizate în comun și încheierea unor 
acorduri de parteneriat cu organisme 
publice sau nonprofit care constituie rețele 
la nivel UE care oferă informații și 
asistență consumatorilor pentru a-i ajuta să 
își exercite drepturile și să obțină acces la 
servicii adecvate de soluționare a litigiilor, 
inclusiv sisteme de soluționare 
extrajudiciară online (Rețeaua centrelor 
europene pentru consumatori).
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Justificare

Evaluarea CEC a pus în evidență o cerere de instituire a unor mijloace de finanțare mai 
stabile, cum sunt acordurile de parteneriat, pentru asigurarea eficacității lor.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa I conține o descriere mai detaliată a 
conținutului pe care îl pot avea aceste 
acțiuni.

Anexa I conține o descriere mai detaliată a 
conținutului pe care îl pot avea aceste 
acțiuni. Comisia este abilitată să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
15, pentru a completa lista din anexa I cu 
acțiuni suplimentare de tip și cu efecte 
similare, urmărind obiectivele specifice 
menționate la articolul 3. 

Justificare

Deciziile de completare a listei de acțiuni din anexa I cu acțiuni similare ar trebui să îmbrace 
forma unui act delegat, în conformitate cu articolul 290 din TFUE.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt mandatate să reprezinte interesele 
consumatorilor la nivelul UE de către 
organizații ale consumatorilor din cel puțin 
jumătate din statele membre care sunt 
reprezentative, în conformitate cu normele 
sau practicile naționale, și sunt active la 
nivel național sau regional;

(b) sunt mandatate să reprezinte interesele 
consumatorilor la nivelul UE de către 
organizații ale consumatorilor care sunt 
reprezentative, în conformitate cu normele 
sau practicile naționale, și sunt active la 
nivel local, național sau regional;

Justificare

Unele teritorii, îndeosebi zonele transfrontaliere, prezintă caracteristici specifice și este deci 
necesar să fie sprijinite organizațiile consumatorilor care sunt active în aceste regiuni.
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Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera (a) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt neguvernamentale, nonprofit, 
independente de conflicte de interese de 
ordin industrial, comercial, de afaceri sau 
de altă natură și au ca obiective și activități 
principale promovarea și protecția 
sănătății, siguranței și intereselor 
economice și juridice ale consumatorilor 
din Uniunea Europeană; 

(Nu se referă la versiunea în limba 
română.)

Justificare

Este recomandabil ca, pentru ONG-urile și organizațiile internaționale care promovează 
principii și politici care concură la realizarea obiectivelor programului, să se instituie 
aceleași criterii de independență ca cele care li se aplică ONG-urilor și organizațiilor 
europene.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Granturile pentru acțiuni pot fi acordate 
unui organism public sau unui organism 
non-profit selectat printr-o procedură 
transparentă și desemnat de un stat 
membru sau de o țară terță prevăzută la 
articolul 7 din prezentul regulament. 
Organismul desemnat trebuie să facă parte 
dintr-o rețea a UE care furnizează 
informații și asistență consumatorilor 
pentru a-i ajuta să își exercite drepturile și 
să obțină un acces adecvat la serviciile de 
soluționare a litigiilor (Rețeaua centrelor 
europene pentru consumatori).

(7) Granturile pentru acțiuni pot fi acordate 
unui organism public sau unui organism 
non-profit selectat printr-o procedură 
transparentă și desemnat de un stat 
membru sau de o țară terță prevăzută la 
articolul 7 din prezentul regulament, iar cu 
aceste organisme pot fi încheiate acorduri 
de parteneriat. Organismul desemnat 
trebuie să facă parte dintr-o rețea a UE care 
furnizează informații și asistență 
consumatorilor pentru a-i ajuta să își 
exercite drepturile și să obțină un acces 
adecvat la serviciile de soluționare a 
litigiilor (Rețeaua centrelor europene 
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pentru consumatori).

Justificare

Evaluarea CEC a pus în evidență o cerere de instituire a unor mijloace de finanțare mai 
stabile, cum sunt acordurile de parteneriat, pentru asigurarea eficacității lor.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Granturile pentru acțiuni pot fi acordate 
organismele de tratare a reclamațiilor care 
sunt înființate și își desfășoară activitatea 
în Uniune și în țări membre ale Asociației 
Europene a Liberului Schimb care participă 
la Spațiul Economic European (SEE), care 
sunt responsabile pentru colectarea 
reclamațiilor consumatorilor sau care 
încearcă să soluționeze reclamații sau 
acordă consultanță sau furnizează 
informații consumatorilor cu privire la 
reclamații sau anchete și care sunt terțe față 
de o reclamație sau cerere de anchetă 
formulată de către un consumator cu 
privire la un comerciant. Acestea nu includ 
mecanisme de tratare a reclamațiilor 
consumatorilor operate de comercianți și 
care se ocupă de anchete și reclamații în 
relație directă cu consumatorul sau 
mecanisme care asigură servicii de tratare 
a reclamațiilor operate de către sau în 
numele unui comerciant.

(8) Granturile pentru acțiuni pot fi acordate 
organismele de tratare a reclamațiilor care 
sunt înființate și își desfășoară activitatea 
în statele membre ale Uniunii Europene și 
în țări membre ale Asociației Europene a 
Liberului Schimb care participă la Spațiul 
Economic European (SEE), care sunt 
responsabile pentru colectarea reclamațiilor 
consumatorilor sau care încearcă să 
soluționeze reclamații sau acordă 
consultanță sau furnizează informații 
consumatorilor cu privire la reclamații sau 
anchete și care sunt terțe față de o 
reclamație sau cerere de anchetă formulată 
de către un consumator cu privire la un 
comerciant. 

Justificare

Dată fiind marea lor diversitate în întreaga UE, organismele SAL ar deveni mai eficace prin 
efectuarea schimburilor de bune practici și de experiență.

Amendamentul 43
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Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cadrul financiar Bugetul
Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului este de 197 000 000 
EUR în prețuri curente.

Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului, în sensul 
punctului [17] din Acordul 
interinstituțional din XX/YY/201Y dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară, este 
de […] în prețuri curente. Creditele anuale 
sunt autorizate de autoritatea bugetară.
________________
1 JO ...

Justificare

După cum se indică în rezoluția legislativă, pachetul financiar total ar trebui majorat cu 5%, 
ceea ce este în concordanță cu Rezoluția PE din 8 iunie 2011 privind investiția în viitor: un
nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii (raport SURE). Cu toate acestea, pachetul financiar ar trebui considerat ca fiind 
orientativ și ar trebui finalizat doar odată ce s-a ajuns la un acord cu privire la CFM.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Repartizarea orientativă a fondurilor 
pe obiectivele specifice indicate la 
articolul 3 este stabilită în anexa IIa.

Justificare

Pentru colegiuitori, este important să formuleze indicații cu caracter politic cu privire la 
defalcarea cheltuielilor pe obiectivele specifice care figurează la articolul 3.
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Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alocația financiară pentru program poate 
acoperi, de asemenea, cheltuielile legate de 
activitățile de pregătire, monitorizare, 
control, audit și evaluare, care sunt 
necesare pentru gestionarea programului și 
îndeplinirea obiectivelor acestuia; în 
special studii, reuniuni ale experților, 
acțiuni de informare și comunicare, 
inclusiv comunicarea instituțională a 
priorităților politice ale Uniunii Europene 
în măsura în care acestea sunt legate de 
obiectivele generale ale prezentului 
regulament, cheltuieli legate de rețelele IT 
specializate în procesarea și schimbul de 
informații, împreună cu toate celelalte 
cheltuieli privind asistența tehnică și 
administrativă suportate de Comisie pentru 
gestionarea programului.

(1) Alocația financiară pentru program 
poate acoperi, de asemenea, cheltuielile 
legate de activitățile de pregătire, 
monitorizare, control, audit și evaluare, 
care sunt necesare pentru gestionarea 
programului și îndeplinirea obiectivelor 
acestuia, împreună cu toate celelalte 
cheltuieli privind asistența tehnică și 
administrativă suportate de Comisie pentru 
gestionarea programului.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Suma totală alocată pentru 
acoperirea cheltuielilor aferente 
activităților de pregătire, monitorizare, 
control, auditare și evaluare, precum și 
pentru asistența tehnică și administrativă 
avută în vedere la alineatul (1) nu 
depășește 10,5% din pachetul financiar 
alocat programului.

Justificare

Este recomandabilă plafonarea părții din resursele financiare alocate programului care va 
putea acoperi cheltuielile aferente activităților de pregătire, monitorizare, control, auditare și 
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evaluare, precum și asistenței tehnice și administrative. Această plafonare ar permite 
concentrarea asupra finanțărilor care vizează acțiuni concrete, în beneficiul obiectivelor 
programului, mai curând decât asistența administrativă sau tehnică.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia pune în aplicare programul prin 
intermediul modurilor de gestiune 
prevăzute la articolul 53 din Regulamentul 
(CE, Euratom) nr. 1605/2002. 

Comisia pune în aplicare programul prin 
intermediul modurilor de gestiune 
prevăzute la articolul 53 din Regulamentul 
(CE, Euratom) nr. 1605/2002 sau 
versiunea modificată a acestuia conform 
Regulamentului (UE) nr. XXX/201Y1.

________________
1 COM(2010)0815.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia pune în aplicare programul prin 
adoptarea de program de lucru anuale, sub 
forma actelor de punere în aplicare ce 
stabilesc elementele prevăzute în 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1065/2002 și, în special:

Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 15 
pentru a adopta programe de lucru anuale 
ce stabilesc elementele prevăzute în 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1065/2002 și, în special:

Justificare

Întrucât adoptarea programelor de lucru anuale implică opțiuni politice vizând specificarea 
și apoi suplimentarea priorităților și acțiunilor, inclusiv alocarea resurselor financiare, care 
se stabilesc în cuprinsul actului legislativ de bază, aceasta reclamă o delegare de puteri în 
favoarea Comisiei, în conformitate cu articolul 290 din TFUE.

Amendamentul 49
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – literele a - e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) elementele care trebuie puse în aplicare 
cu prioritate și acțiunile care urmează a fi 
întreprinse, inclusiv alocarea resurselor 
financiare;

(a) elementele care trebuie puse în aplicare 
cu prioritate și acțiunile care urmează a fi 
întreprinse, inclusiv alocarea orientativă a 
resurselor financiare;

(b) criteriile esențiale de selecție și 
atribuire care trebuie utilizate pentru a 
selecta propunerile care beneficiază de 
contribuții financiare;

(b) criteriile esențiale de selecție și 
atribuire care trebuie utilizate pentru a 
selecta propunerile care beneficiază de 
contribuții financiare;

(c) calendarul cererilor de oferte și al 
cererilor de propuneri planificate;

(c) calendarul cererilor de oferte și al 
cererilor de propuneri planificate;

(d) dacă este cazul, autorizarea utilizării de 
sume forfetare, baremele standard ale 
costurilor unitare etalon sau finanțarea 
forfetară, în conformitate cu Regulamentul 
(CE, Euratom) nr. 1605/2002;

(d) ori de câte ori este posibil, autorizarea 
utilizării de sume forfetare, baremele 
standard ale costurilor unitare etalon sau 
finanțarea forfetară, în conformitate cu 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002, astfel cum a fost revizuit prin 
Regulamentul (UE) nr. XXX/201Y;

(e) criteriile de evaluare a aplicabilității 
caracterului de utilitate excepțională.

(e) criteriile de evaluare a aplicabilității 
caracterului de utilitate excepțională. 

________________
1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 16.

eliminat

Justificare

Întrucât adoptarea programelor de lucru anuale implică opțiuni politice vizând specificarea 
și apoi suplimentarea priorităților și acțiunilor, inclusiv alocarea resurselor financiare, care 
se stabilesc în cuprinsul actului legislativ de bază, aceasta reclamă o delegare de puteri în 
favoarea Comisiei, în conformitate cu articolul 290 din TFUE.
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Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia comunică rezultatele evaluărilor 
în cauză Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului 
Regiunilor, însoțite de observațiile sale. 
Rezultatele acestor evaluări sunt însoțite, 
dacă este cazul, de propuneri privind 
modificarea programului.

Justificare

În acest context, este util să reluăm articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf din Decizia nr. 
1926/2006/CE de stabilire a unui program de acțiune comunitară în domeniul politicii de 
protecție a consumatorilor (2007-2013).

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 3 îi este conferită Comisiei pentru 
perioada programului 2014-2020.

(2) Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolele 3, 4 și 12
și în anexa IIa îi este conferită Comisiei 
pe durata programului 2014-2020.

Justificare

Adoptarea unor programe de lucru anuale implică opțiuni politice vizând precizarea și, 
ulterior, completarea priorităților și acțiunilor de desfășurat, inclusiv alocarea resurselor 
financiare, stabilite în actul legislativ de bază, ceea ce necesită o delegare a competențelor în 
favoarea Comisiei, în conformitate cu articolul 290 din TFUE. Astfel, o decizie privind 
completarea listei de acțiuni din anexa I cu acțiuni similare ar trebui să îmbrace forma unui 
act delegat, în conformitate cu articolul 290 din TFUE.
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Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 3 poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării competențelor specificată în 
respectiva decizie. Aceasta intră în vigoare 
în ziua următoare publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere valabilității 
actelor delegate deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolele 3,4 și 12 și în anexa IIa poate fi 
revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor specificată în 
respectiva decizie. Decizia produce efecte 
din ziua următoare datei publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară specificată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere valabilității 
actelor delegate deja în vigoare.

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul referitor la articolul 15 alineatul (2).

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 3 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European și 
nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
că nu vor formula obiecțiuni. Această 
perioadă se prelungește cu două luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 3, 4 și 12 și al anexei IIa intră 
în vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul nu 
au formulat obiecțiuni în termen de două 
luni de la notificarea acestuia către 
Parlamentul European și Consiliu sau în 
cazul în care, înaintea expirării termenului 
respectiv, Parlamentul European și 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 
formula obiecțiuni. Această perioadă se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.
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Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul referitor la articolul 15 alineatul (2).

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 eliminat
Procedura de comitet

(1) Comisia este asistată de un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 
182/2011.
(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul I – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezvoltarea și întreținerea 
instrumentelor informatice (de exemplu, 
bazele de date, sistemele informaționale și 
de comunicații);

(a) dezvoltarea, modernizarea și 
întreținerea instrumentelor informatice (de 
exemplu, bazele de date, sistemele 
informaționale și de comunicații), în 
special pentru a permite îmbunătățirea 
eficacității sistemelor existente, mulțumită 
extinderii posibilităților de export de date, 
de triere și extragere statistică, precum și 
facilitării schimbului și utilizării datelor 
informatizate între statele membre;

Justificare

Practica a scos în evidență mai multe dificultăți în ceea ce privește prelucrarea datelor, de 
unde necesitatea unei modernizări a instrumentelor actuale. O altă constatare: atât schimbul, 
cât și difuzarea informațiilor între statele membre par insuficiente, de exemplu în ceea ce 
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privește testele efectuate pe produsele importate; este, prin urmare, recomandabilă 
sprijinirea dezvoltării unor instrumente informatice care să identifice aceste informații, 
pentru a evita duplicarea testelor și deci a costurilor inutile în sarcina autorităților 
competente.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul I – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) schimburi de și formare a 
funcționarilor însărcinați cu aplicarea 
legii;

(c) schimburi de funcționari însărcinați să 
vegheze la aplicarea legii și formări axate, 
în special, pe sectoarele de risc;

Justificare

Raportul de activitate 2010 al RAPEX indica faptul că o mare parte dintre notificările privind 
neconformitatea produselor cu legislația europeană se refereau la anumite sectoare [în 
special sectorul textil (32%) și cel al jucăriilor (25%)].

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul I – punctul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) cooperare administrativă și în vederea 
aplicării legii cu țări terțe, altele decât cele 
prevăzute la articolul 7;

(f) cooperare administrativă, în materie de 
punere în executare și de trasabilitate a 
produselor, plus dezvoltare a unor acțiuni 
preventive cu țări terțe, altele decât cele 
prevăzute la articolul 7, în special cu țările 
terțe din care provin majoritatea 
produselor notificate în Uniunea 
Europeană din cauza neconformității cu 
legislația acesteia;

Justificare

Raportul de activitate 2010 al RAPEX indică faptul că anumite țări, cum este China (58% 
dintre notificări, în 2010), sunt sursa majorității notificărilor privind neconformitatea 
produselor cu legislația europeană. În afară de aceasta, raportul indică faptul că originea a 
16% dintre produsele notificate chinezești nu a putut fi stabilită; prin urmare, ar trebui 
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încurajate acțiuni de cooperare în materie de trasabilitate.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Anexă – obiectivul II – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul II – informare și educație: 
îmbunătățirea educației și informării 
consumatorilor, precum și a sensibilizării 
acestora cu privire la drepturile lor, 
dezvoltarea bazei de dovezi pentru politica 
privind protecția consumatorilor și 
sprijinirea organizațiilor de consumatori 

Obiectivul II – informarea și educarea 
consumatorilor și sprijinirea 
organizațiilor consumatorilor: 
îmbunătățirea educației și informării 
consumatorilor, precum și a sensibilizării 
acestora cu privire la drepturile lor, 
dezvoltarea bazei de dovezi pentru politica 
privind protecția consumatorilor și 
sprijinirea organizațiilor de consumatori 

Justificare

Dată fiind importanța sa, sprijinirea organizațiilor consumatorilor constituie un obiectiv de 
sine stătător. Este deci necesar să se clarifice aici distincția între acest obiectiv și obiectivele 
legate de informarea și educarea consumatorilor.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul II – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Crearea bazei de dovezi pentru 
elaborarea politicilor în domenii care 
afectează consumatorii

4. Crearea și îmbunătățirea accesibilității
bazei de informații pentru elaborarea 
politicilor în domenii care afectează 
consumatorii, pentru elaborarea unor 
reglementări inteligente și punctuale și 
pentru identificarea oricăror 
disfuncționalități ale pieței sau a 
modificărilor survenite în ceea ce privește 
nevoile consumatorilor;

Justificare

Pentru alinierea acestui titlu la noua formulare a articolului 4 litera (b) punctul (4).
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Amendamentul 61

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul II – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) analiză și studii la nivelul Uniunii cu 
privire la consumatori și piețele de 
consum; 

(a) studii și analiză la nivelul Uniunii cu 
privire la consumatori și piețe de consum, 
pentru elaborarea unor reglementări 
inteligente și punctuale și pentru 
identificarea oricăror disfuncționalități 
ale pieței sau a modificărilor survenite în 
ceea ce privește nevoile consumatorilor;

Justificare

Din rațiuni legate de eficacitate, trebuie luate măsuri pentru ca baza de dovezi să fie utilizată 
la pregătirea noilor legi și la identificarea eventualelor disfuncționalități ale pieței sau a 
noilor nevoi ale consumatorilor

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul II – punctul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dezvoltarea și întreținerea bazelor de 
date;

(b) dezvoltarea și întreținerea bazelor de 
date, în special pentru a pune datele 
colectate la dispoziția părților interesate 
(de exemplu, organizații ale 
consumatorilor, autorități naționale și 
cercetători);

Justificare

Pentru îmbunătățirea potențialului acestei baze de date, este necesar ca toate părțile 
interesate (organizații ale consumatorilor, autorități naționale, cercetători, chiar publicul în 
general etc.) să o poată accesa cu ușurință.
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Amendamentul 63
Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul II – punctul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Sprijin pentru organizațiile 
consumatorilor

5. sprijin prin finanțarea organizațiilor 
europene ale consumatorilor și prin 
edificarea capacității pentru organizațiile 
consumatorilor la nivelul Uniunii, la nivel 
național și la nivel regional, mărirea 
transparenței și intensificarea 
schimburilor de bune practici și de 
experiență, prin cercetare privind 
consumatorii și prin informarea 
consumatorilor;

Justificare

Pentru alinierea acestui titlu la noua formulare a articolului 4 litera (b) punctul (5).

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul II – punctul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dezvoltarea capacității organizațiilor 
regionale, naționale și europene ale 
consumatorilor, în special prin formare și 
schimb de cele mai bune practici și 
expertiză pentru membrii personalului, în 
special pentru organizațiile consumatorilor 
din statele membre în care există un nivel 
relativ scăzut de încredere a consumatorilor 
și de conștientizare, astfel cum este dovedit 
de monitorizarea piețelor de consum și a 
mediului de consum în statele membre;

(b) dezvoltarea capacității organizațiilor 
locale, regionale, naționale și europene ale 
consumatorilor, în special prin formare 
disponibilă în diverse limbi și pe tot 
cuprinsul Uniunii și schimb de bune 
practici și expertiză pentru membrii 
personalului, în special pentru organizațiile 
consumatorilor din statele membre în care 
acestea nu sunt suficient dezvoltate sau în 
care există un nivel relativ scăzut de 
încredere a consumatorilor și de 
conștientizare, astfel cum este dovedit de 
monitorizarea piețelor de consum și a 
mediului de consum în statele membre;

Justificare

Programul ar trebui să pună accentul pe consolidarea protecției consumatorilor în statele 
membre în care organizațiile de protecție a consumatorilor sunt insuficient dezvoltate. În 
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plus, evaluarea TRACE a pus în evidență o cerere de diversificare a limbilor și locurilor de 
formare, pentru ca de aceasta să poată beneficia un număr cât mai mare de organizații.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul II – punctul 5 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) mărirea transparenței și 
intensificarea schimburilor de bune 
practici și de cunoștințe de specialitate, în 
special prin crearea unui portal online 
destinat organizațiilor consumatorilor, 
oferind un spațiu interactiv de schimb și 
de punere în rețea și punând gratuit la 
dispoziție materialul constituit în cursul 
formărilor;

Justificare

Evaluarea TRACE a relevat necesitatea instituirii unui portal online, accesibil tuturor 
organizațiilor consumatorilor – în special celor cu mobilitate redusă și/sau dispunând de 
resurse limitate –, care le-ar permite acestora din urmă să beneficieze de întregul material 
disponibil și să efectueze schimburi de experiență și de bune practici. Un astfel de instrument 
ar permite creșterea numărului de beneficiari ai acestor formări, ameliorându-le totodată 
eficacitatea.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul II – punctul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Creșterea gradului de transparență a 
piețelor de consum și a informațiilor 
destinate consumatorilor

6. creșterea gradului de transparență a 
pieței interne și a informațiilor destinate 
consumatorilor, oferind consumatorilor 
date comparabile, fiabile și ușor 
accesibile, inclusiv pentru cazurile 
transfrontaliere, pentru a-i ajuta să 
compare nu numai prețurile, ci și 
calitatea și sustenabilitatea bunurilor și 
serviciilor;
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Justificare

Aliniază textul la noua formulare a articolului 4 litera (b) punctul 6.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul II – punctul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acțiuni vizând creșterea accesului 
consumatorilor la informații relevante cu 
privire la produse și piețe;

(c) acțiuni vizând creșterea accesului 
consumatorilor la informații comparabile, 
fiabile și ușor accesibile relevante cu 
privire la produse și piețe, în special 
privind prețurile, calitatea și 
sustenabilitatea bunurilor și serviciilor, 
indiferent dacă sunt offline sau online, 
inclusiv prin dezvoltarea și monitorizarea 
unei etichete de certificare pentru site-
urile de comparare a prețurilor utilizând 
în acest scop o metodologie armonizată, 
inclusiv pentru achizițiile transfrontaliere;

Justificare

Site-urile de comparare fiabile permit consumatorilor să fie mai independenți, mai bine 
informați și să compare datele, inclusiv pentru operațiunile transfrontaliere.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul II – punctul 6 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) sprijinirea organismelor de la nivelul 
Uniunii pentru elaborarea de coduri de 
conduită/cele mai bune practici/orientări 
privind compararea 
prețurilor/calității/sustenabilității;

(g) sprijinirea organismelor de la nivelul 
Uniunii pentru dezvoltarea unor site-uri de 
comparare a prețurilor, a unor coduri de 
conduită/cele mai bune practici sau a unor 
orientări privind compararea 
prețurilor/calității/sustenabilității; 

Justificare

Site-urile de comparare fiabile permit consumatorilor să fie mai autonomi, mai bine informați 
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și să compare datele, inclusiv pentru operațiunile transfrontaliere.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul II – punctul 6 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) sprijinirea comunicării pe teme de 
interes pentru consumatori, inclusiv prin 
sprijinul oferit mass-mediei în vederea 
unor campanii de capacitare decizională a 
consumatorilor și de asigurare a respectării 
drepturilor acestora.

(h) sprijinirea comunicării pe teme de 
interes pentru consumatori, inclusiv prin 
încurajarea mass-mediei, în special prin 
programe de formare, să furnizeze 
informații corecte și pertinente, să ridice 
gradul de conștientizare și de capacitare 
decizională al consumatorilor;

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul II – punctul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Consolidarea educației consumatorilor 7. consolidarea educației consumatorilor și 
a mediului de afaceri, ca proces pe toată 
durata vieții, orientată în special asupra 
consumatorilor vulnerabili;

Justificare

Pentru alinierea textului la noua formulare a articolului 4 litera (b) punctul 7.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul II – punctul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezvoltarea unei platforme interactive 
pentru schimbul de cele mai bune practici 
și de materiale de educație a 
consumatorilor, orientată către 
principalele grupuri țintă, în special 

(a) dezvoltarea unei platforme interactive 
pentru schimbul de bune practici și de 
materiale pentru educarea pe toată durata 
vieții a consumatorilor, cu aplecare 
îndeosebi asupra consumatorilor 
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consumatorii tineri, în sinergie cu 
programul de finanțare europeană în 
domeniul educației și formării 
profesionale;

vulnerabili care întâmpină dificultăți în 
ceea ce privește accesarea și înțelegerea 
informațiilor ce le sunt destinate, pentru a 
asigura că aceștia nu sunt induși în 
eroare;

Justificare

Având în vedere gradul din ce în ce mai mare de complexitate a alegerilor consumatorilor și 
dezvoltarea mediului numeric, este recomandabilă desfășurarea unor acțiuni de educare pe 
toată durata vieții, indiferent de vârsta și de situația acestora.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul II – punctul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dezvoltarea măsurilor și materialelor 
educative privind, de exemplu, drepturile 
consumatorilor, inclusiv aspectele 
transfrontaliere, sănătatea și siguranța 
consumatorilor, legislația Uniunii în 
domeniul protecției consumatorilor, 
consumul sustenabil, educația în domeniul 
financiar.

(b) dezvoltarea materialelor educative în 
colaborare cu părțile interesate (de 
exemplu, organizații ale consumatorilor, 
autorități naționale, actori locali etc.), în 
special prin utilizarea (de exemplu, 
colectarea, compilarea, traducerea și 
difuzarea) unor materiale realizate în 
cadrul inițiativelor anterioare, cum ar fi
Dolceta, pe diferite suporturi, inclusiv 
digitale, susceptibile să aibă valoare 
pentru toate categoriile de populație;
materiale privind, de exemplu, drepturile 
consumatorilor, inclusiv aspectele 
transfrontaliere, sănătatea și siguranța 
consumatorilor, legislația Uniunii în 
domeniul protecției consumatorilor, 
semnificația logourilor Uniunii, consumul 
sustenabil, formele de consum etic și 
educația în domeniul financiar.

Justificare

Eficacitatea acțiunilor educative din cadrul acestui program trebuie îmbunătățită prin 
concentrare asupra colectării, traducerii, restructurării și difuzării materialului dezvoltat în 
contextul inițiativelor existente în statele membre și pe teren. În afară de aceasta, având în 
vedere necunoașterea logourilor europene (logoul de marcare a conformității CE, eticheta 
ecologică europeană, banda lui Moebius pentru reciclare, marcajul care indică nocivitatea 
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etc.) de către cetățenii europeni (conform studiului „Consumer empowerment”), în această 
privință trebuie desfășurate acțiuni specifice.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Anexă – obiectivul III – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Drepturi și măsuri reparatorii: 
consolidarea drepturilor consumatorilor în 
special prin măsuri de reglementare și 
îmbunătățirea accesului la măsurile 
reparatorii, inclusiv soluționarea alternativă 
a litigiilor

Drepturi și căi de atac: dezvoltarea și 
consolidarea drepturilor consumatorilor, în 
special prin măsuri de reglementare 
inteligente și îmbunătățirea accesului la căi 
de atac simple, eficiente, expeditive și 
ieftine, individuale și, dacă este cazul, 
colective, inclusiv soluționarea alternativă 
a litigiilor.

Justificare

Asigurarea coerenței cu noua formulare propusă la articolul 3 alineatul (1) punctul 5.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul III – punctul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Pregătirea, evaluarea transpunerii, 
monitorizarea, evaluarea, punerea în 
aplicare și aplicarea de către statele 
membre a legislației în materie de protecție 
a consumatorului și alte inițiative în 
materie de reglementare și promovarea 
inițiativelor de autoreglementare și de 
coreglementare, inclusiv

8. Pregătirea, evaluarea transpunerii, 
monitorizarea, evaluarea, punerea în 
aplicare și aplicarea de către statele 
membre a legislației în materie de protecție 
a consumatorului și alte inițiative în 
materie de reglementare și promovarea 
inițiativelor de autoreglementare și de 
coreglementare, precum și monitorizarea 
impactului efectiv al acestor inițiative 
asupra piețelor de consum, în special:

Justificare

Inițiativele în materie de coreglementare și autoreglementare sunt interesante, însă se cuvine 
amintit că inițiativele de tip „soft law” (instrumente juridice fără efecte obligatorii) nu se pot 
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substitui legiuitorului. Se impune, prin urmare, o monitorizare sistematică, pentru a fi în 
măsură să adoptăm acte legislative atunci când impactul acestor inițiative asupra piețelor se 
dovedește a fi insuficient.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul III – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) studii, evaluări ex ante și ex post, 
evaluări ale impactului, consultări publice, 
evaluarea legislației existente;

(a) studii și activități de reglementare 
inteligentă, precum evaluări ex ante și ex 
post, evaluări ale impactului, consultări 
publice, evaluarea și simplificarea
legislației existente;

(d) seminarii, conferințe, ateliere de lucru 
și întâlniri cu părțile interesate și experți;

(b) seminarii, conferințe, ateliere de lucru 
și întâlniri cu părțile interesate și experți;

(e) dezvoltarea și întreținerea bazelor de 
date accesibile cu ușurință publicului, cu 
privire la punerea în aplicare a legislației 
Uniunii privind protecția consumatorilor;

(c) dezvoltarea și întreținerea bazelor de 
date accesibile cu ușurință publicului, cu 
privire la punerea în aplicare a legislației 
Uniunii privind protecția consumatorilor;

(ca) promovarea măsurilor benefice 
pentru protecția consumatorilor pentru a 
reduce sarcinile administrative ale IMM-
urilor;

(f) evaluarea acțiunilor întreprinse în cadrul 
programului.

(d) evaluarea acțiunilor întreprinse în 
cadrul programului.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul III – punctul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Facilitarea accesului la mecanismele de 
soluționare a litigiilor pentru consumatori 
și monitorizarea funcționării și eficacității 
acestora, în special în ceea ce privește 
sistemele de soluționare alternativă a 
litigiilor, inclusiv online, de asemenea, prin 
dezvoltarea și întreținerea instrumentelor 

9. facilitarea accesului la mecanismele de 
soluționare a litigiilor individuale și, acolo 
unde este cazul, colective adresate 
consumatorilor, în special în ceea ce 
privește sistemele de soluționare 
alternativă a litigiilor, inclusiv online,
acordând o atenție specifică ajustării 
măsurilor în funcție de drepturile și



PE486.107v01-00 46/80 RR\906806RO.doc

RO

informatice corespunzătoare necesitățile consumatorilor vulnerabili;
monitorizarea funcționării și eficacității 
mecanismelor de soluționare a litigiilor 
destinate consumatorilor, de asemenea 
prin dezvoltarea și întreținerea 
instrumentelor informatice corespunzătoare 
și prin schimbul de bune practici și de 
experiență la nivelul statelor membre;

Justificare

Aliniază textul la noua formulare a articolului 4 litera (c) punctele 9 și 9a.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul III – punctul 9 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) granturi pentru acțiuni și sprijinirea 
punerii în rețea a organismelor naționale 
de soluționare a plângerilor, a 
schimburilor de bune practici și de 
experiență între acestea și a difuzării lor;

Justificare

Având în vedere marea diversitate de la nivelul Uniunii Europene, organismele SALC își 
ameliorează eficacitatea procedând la schimburi de bune practici și de experiență. Nu este 
vorba aici de subvenționarea directă a acestor organisme, ci de încurajarea și sprijinirea 
schimburilor de experiență și de bune practici dintre ele.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul III – punctul 9 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) dezvoltarea unor instrumente 
specifice pentru facilitarea accesului la 
căile de atac pentru persoanele 
vulnerabile, care sunt mai puțin înclinate 
să recurgă la căi de atac.
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Justificare

S-a dovedit că persoanele în etate și/sau cele cu pregătire mai redusă sunt mai puțin înclinate 
să utilizeze căile de atac (conform unui studiu de impact al Comisiei Europene), de unde 
necesitatea unor acțiuni specifice în acest sens.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul IV – punctul 10 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acțiuni de cooperare în materie de 
administrație și asigurare a respectării 
legislației cu țările terțe care nu participă la 
program.

(d) acțiuni de cooperare în materie de 
administrație și asigurare a respectării 
legislației cu țările terțe care nu participă la 
program și cu organizațiile internaționale.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul IV – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Participare financiară pentru acțiunile 
comune cu organisme publice sau 
nonprofit care constituie rețele ale UE care 
oferă informații și asistență consumatorilor 
pentru a-i ajuta să își exercite drepturile și 
să obțină un acces adecvat la serviciile de 
soluționare a litigiilor, inclusiv sisteme de 
soluționare extrajudiciară online (Rețeaua 
centrelor europene pentru consumatori), 
inclusiv

11. Participare financiară pentru acțiunile 
comune și semnarea unor acorduri de 
parteneriat cu organisme publice sau 
nonprofit care constituie rețele ale UE care 
oferă informații și asistență consumatorilor 
pentru a-i ajuta să își exercite drepturile și 
să obțină un acces adecvat la serviciile de 
soluționare a litigiilor, inclusiv sisteme de 
soluționare extrajudiciară online (Rețeaua 
centrelor europene pentru consumatori), 
inclusiv

dezvoltarea și întreținerea instrumentelor 
informatice (de exemplu, bazele de date, 
sistemele informaționale și de comunicații) 
necesare pentru buna funcționare a rețelei 
centrelor europene pentru consumatori.

a) dezvoltarea și întreținerea 
instrumentelor informatice (de exemplu, 
bazele de date, sistemele informaționale și 
de comunicații) necesare pentru buna 
funcționare a rețelei centrelor europene 
pentru consumatori.

b) acțiuni urmărind creșterea vizibilității 
și a notorietății centrelor europene ale 
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consumatorilor.

Justificare

Evaluarea Centrelor Europene ale Consumatorilor a relevat notorietatea redusă de care se 
bucură în rândul cetățenilor europeni (numai 15% dintre aceștia le cunosc). În consecință, 
sunt necesare acțiuni urmărind creșterea notorietății și vizibilității lor. 

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul IV – punctul 11 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. Sprijinul financiar pentru 
coordonarea organizațiilor de protecție a 
consumatorilor și încurajarea cooperării 
între acestea, pentru a întreprinde acțiuni 
comune împotriva practicilor comerciale 
neloiale la nivelul Uniunii.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această listă ar putea fi completată cu 
acțiuni suplimentare de același tip și 
având un impact similar, care urmăresc 
obiectivele specifice menționate la 
articolul 3.

eliminat

Justificare

Deciziile urmărind completarea listei de acțiuni din anexa I cu acțiuni similare ar trebui să 
îmbrace forma unui act delegat, în conformitate cu articolul 290 din TFUE. Dispoziția care 
stipulează o astfel de delegare trebuie să facă parte din dispozitivul actului juridic; a se vedea 
articolul 4, ultima teză.
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Amendamentul 83

Propunere de regulament
Anexa II – obiectivul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informare și educație: îmbunătățirea 
educației și informării consumatorilor, 
precum și a sensibilizării acestora cu 
privire la drepturile lor, dezvoltarea bazei 
de dovezi pentru politica privind protecția 
consumatorilor și sprijinirea organizațiilor 
de consumatori

Informarea și educarea consumatorilor și 
sprijinirea organizațiilor consumatorilor: 
îmbunătățirea educației și informării 
consumatorilor, precum și a sensibilizării 
acestora cu privire la drepturile lor, 
dezvoltarea bazei de dovezi pentru politica 
privind protecția consumatorilor și 
sprijinirea organizațiilor de consumatori 

Justificare

Dată fiind importanța sa, sprijinirea organizațiilor consumatorilor constituie un obiectiv de 
sine stătător. Este deci necesar să se clarifice aici distincția între acest obiectiv și obiectivele 
legate de informarea și educarea consumatorilor.

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Anexa II – obiectivul 2 – tabel – coloanele 1-4 – rândul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Numărul de 
vizitatori unici

Numărul de 
pagini destinate 
consumatorilor 
de pe portalul 
online Europa ta 
(http://europa.eu/
youreurope/citize
ns/shopping/inde
x_en.htm)

nu se aplică o creștere de 
500 % în 7 ani

Justificare
Site-ul Europa ta, ca punct de contact online unic cu privire la drepturile întreprinderilor și 
ale cetățenilor, trebuie să își sporească în mod considerabil vizibilitatea în rândul 
consumatorilor.

Amendamentul 85
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Propunere de regulament
Anexa II – obiectivul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul nr. 3: Drepturi și măsuri 
reparatorii: consolidarea drepturilor 
consumatorilor în special prin măsuri de 
reglementare și îmbunătățirea accesului la 
măsurile reparatorii, inclusiv soluționarea 
alternativă a litigiilor

Obiectivul nr. 3: Drepturi și căi de atac:
dezvoltarea și consolidarea drepturilor 
consumatorilor, în special prin măsuri de 
reglementare inteligente și îmbunătățirea 
accesului la căi de atac simple, eficiente, 
expeditive și ieftine, individuale și, dacă 
este cazul, colective, inclusiv soluționarea 
alternativă a litigiilor.

Justificare

Alinierea textului la noua formulare a articolului 3 alineatul (1) litera (c).

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Anexa II – obiectivul 3 – tabel – coloana 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectiv Obiectiv

50% în 7 ani 75% în 7 ani
38.500 (+120 %) în 7 ani 200.000 (+1140 %) în 7 ani

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Anexa II – obiectivul 3 – tabel – coloanele 1-4 – rândul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Procentul de 
consumatori care 
inițiază o acțiune 
ca răspuns la o 
problemă cu care 

„Empowerment 
survey” (Studiul 
privind 
împuternicirea 

77% în 2010 (UE 
27), din care:

90% în 2020 (UE 
27)
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s-au confruntat 
în ultimele 12 
luni:

consumatorilor)

- plângere la 
detailist/furnizor

- 65 %

- plângere la 
producător

- 13 %

- plângere la un 
mecanism de 
soluționare 
extrajudiciară a 
litigiilor

- 5 %

- spețe aduse în 
fața instanțelor

- 2 %

Justificare

Procentul de consumatori care utilizează căile de atac (atât la nivelul comercianților, al 
întreprinderilor, al mecanismelor SAL, cât și la nivelul instanțelor de judecată) poate 
constitui un indicator al încrederii lor în aceste sisteme și, deci, al eficacității acestora din 
urmă.

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Anexa II – obiectivul 4 – tabel – coloana 1 – rândul 2 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eficacitatea cooperării în cadrul rețelei 
CPC:
- Numărul de dosare soluționate (prin 
intermediul bazei informatice a rețelei)
- Numărul de dosare finalizate sau 
soluționate (cu alte cuvinte, care au 
condus la punerea în întârziere a 
comerciantului în privința cerințelor 
legale)
- Numărul de sesizări ale autorităților 
judiciare
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- Numărul de hotărâri

Justificare

Dată fiind vechimea Rețelei CPC, în cazul indicatorilor reținuți este recomandabilă mai 
multă precizie, adăugându-li-se elemente de ordin calitativ. De asemenea, în afara măsurării 
fluxurilor informaționale, se propune măsurarea eficacității rețelei. 

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Anexa II – obiectivul 4 – tabel – coloanele 1-4 – rândul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Satisfacția 
consumatorilor 
în raport cu 
ajutorul primit în 
cursul ultimei 
proceduri de 
soluționare a 
unui litigiu

„Empowerment 
survey” (Studiul 
privind 
împuternicirea 
consumatorilor)

50 % în 2010 75 % în 2020

Justificare

Încrederea consumatorilor și utilizarea mecanismelor de soluționare a litigiilor depind de 
satisfacția celor dintâi. Acest indicator permite, deci, măsurarea eficacității acestor 
mecanisme.
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Amendamentul 90

Propunere de regulament
Anexa II – obiectivul 4 – tabel – coloanele 1, 2, 3 și 4 – rândul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rata vizibilității 
centrelor 
europene ale 
consumatorilor 
(CEC)

Raportul de 
evaluare a rețelei 
CEC

15 % 25 % în 2020

Justificare

Evaluarea Centrelor Europene ale Consumatorilor a relevat notorietatea redusă de care se 
bucură în rândul cetățenilor europeni (numai 15% dintre aceștia le cunosc). În consecință, 
sunt necesare acțiuni urmărind creșterea notorietății și vizibilității lor.

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Anexa IIa (nouă) – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA IIa

Repartizarea orientativă a fondurilor 
pentru obiectivele specifice indicate la 

articolul 3
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Amendamentul 92

Propunere de regulament
Anexa IIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiective specifice Defalcare 
orientativă a 
bugetului 
operațional, 
în %

Obiectivul specific 
nr. 1 – Siguranța

25 %

Obiectivul specific 
nr. 2 – Informarea și 
educarea 
consumatorilor; 
sprijinirea 
organizațiilor 
consumatorilor

34 %

Obiectivul specific 
nr. 3 – Drepturi și căi 
de atac

10 %

Obiectivul specific 
nr. 4 – Punerea în 
executare

31 %

Bugetul operațional 
total

100 %

Sumele specificate sunt orientative. În 
programele sale de lucru anuale, Comisia 
poate hotărî să introducă între obiective 
modificări de ± 20%. Comisia este 
abilitată să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 15, pentru a 
adopta variații de peste 20 % ale sumelor 
orientative specificate în această anexă.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei

Propunerea de regulament a Comisiei urmărește instituirea unui cadru de finanțare a acțiunilor 
Uniunii Europene pentru politica privind consumatorii pentru perioada 2014-2020. Ea este 
compatibilă cu sumele prevăzute de Comisie în propunerea sa intitulată „Un buget pentru 
Strategia Europa 2020”, prevăzând un buget de 175 de milioane de euro pe 7 ani, adică 25 de 
milioane pe an, la prețuri constante (deci, 197 de milioane de euro pe 7 ani, la prețuri curente). 
Regulamentul trebuie să intre în vigoare în ianuarie 2014.

Raportorul se pronunță în favoarea acestei propuneri, care urmărește să garanteze menținerea, 
în cadrul Uniunii Europene, a unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor și să le permită 
acestora din urmă să-și exercite drepturile în condiții mai bune. Acesta își exprimă la modul 
general acordul cu privire la cele 4 obiective propuse, care sunt relativ consensuale și se 
înscriu în categoria de continuitate cu programul precedent.

Se cuvine totuși reamintit că acest regulament trebuie să-i permită Uniunii Europene să 
răspundă noilor provocări lansate de politica privind consumatorii la orizontul anului 2020. În 
acest sens, se justifică o orientare îndreptată cu precădere către viitor, insistența asupra 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 și alăturarea la proiect a unei referiri la „Agenda 
consumatorilor”, care stabilește cadrul strategic al politicii privind consumatorii pentru anii 
care vin. Faptul că trebuie să ne pronunțăm cu privire la programul financiar înainte de a fi 
putut lua cunoștință de orientările strategice detaliate prezentate în această agendă nu este, 
însă, o soluție ideală.

Cadrul financiar și repartizarea creditelor pe obiective

Este vorba de un program extrem de modest la nivel bugetar. Raportat la cele 500 de milioane 
de consumatori câți numără Uniunea Europeană cu 27 de țări, suma medie propusă pe an și pe 
consumator reprezintă 5 cenți. Este vorba chiar de o scădere relativă în raport cu perioada 
precedentă, în cursul căreia această sumă se ridica la 7 cenți. Ne putem pune cu îndreptățire 
întrebarea dacă această sumă va fi suficientă pentru realizarea obiectivelor viitoarei politici 
privind consumatorii, chiar dacă suntem de acord că actuala criză economică, pe care o 
traversăm, ne obligă să fim rezonabili. În orice caz, aplicarea oricărei reduceri a pachetului 
global ar fi inacceptabilă.

În această privință, trebuie reamintită relația dintre acest pachet și negocierile în curs cu 
privire la cadrul financiar multianual. Știind că cadrul financiar propus este subordonat 
rezultatelor negocierilor dintre instituții, raportorul își propune să mențină (cu excepția 
modificării repartizării între obiectivul 1 și obiectivul 2 menționate mai sus) ca sume de 
referință (între paranteze) sumele propuse de Comisie și să menționeze lucrările Comisiei 
SURE1 (majorarea cu cel puțin 5% a nivelului resurselor alocate viitorului cadru financiar 
multianual) la observații, pentru a reaminti obiectivele Parlamentului nostru în cadrul acestor 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-266
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negocieri bugetare. Invităm Comisia să prezinte, dacă este cazul, atunci când viitorul cadru 
financiar multianual va fi fost adoptat, o propunere revizuită urmărind ajustarea valorii de 
referință financiară a prezentului program.

În ceea ce privește propunerea de repartizare bugetară pe obiective, raportorul este de părere 
că primului obiectiv, cel referitor la siguranță, care i se pare prioritar, ar trebui să i se acorde 
mai multă importanță: Înainte de toate, consumatorii europeni trebuie să dispună de produse și 
servicii sigure și să fie siguri că în UE este instituită o supraveghere efectivă a piețelor. De 
asemenea, trebuie să se țină cont de revizuirea necesară a directivei privind siguranța generală 
a produselor, de o modernizare a instrumentului RAPEX, de o îmbunătățire a bazelor de date 
privind siguranța și de creșterea numărului de notificări referitoare la produse periculoase –
peste 2200 în 2010. În afară de majorarea relativă prevăzută deja de Comisie, se propune deci 
mărirea cu 3% a părții alocate supravegherii piețelor și măsurilor urmărind să impună 
respectarea legislației în cadrul obiectivului 1, ceea ce face ca partea rezervată acestui obiectiv 
să crească de la 22% la 25% din pachetul total disponibil pentru creditele operaționale.

Bugetul prevăzut pentru studiile și analizele realizate la scara Uniunii Europene privind 
consumatorii și piețele de consum ar trebui revizuit și redus. Bineînțeles, culegerea datelor 
este necesară pentru elaborarea legislațiilor adaptate și pentru identificarea sectoarelor 
specifice care prezintă riscuri, și se cuvine sprijinită. O reducere se justifică însă în măsura în 
care stadiul lansării tablourilor de bord este încheiat și prin faptul că ar fi de conceput o 
reducere a numărului de analize și studii costisitoare, pentru a ne consacra în mai mare 
măsură acțiunilor concrete. Va trebui, de altfel, să ne asigurăm că acestor studii li se dă curs, 
indiferent dacă este în legătură cu pregătirea unor noi legislații sau cu identificarea unor 
eventuale disfuncționalități ale pieței ori cu noile nevoi ale consumatorilor, precum și că ele 
sunt puse, în mai mare măsură, la dispoziția părților interesate.

În ceea ce privește acțiunile educative, evaluarea Dolceta ne-a arătat că vizibilitatea sa este 
redusă, că abordarea de tipul „one size fits all” nu este adecvată, că conținutul său este prea 
static și puțin accesibil și că funcționarea sa este prea puțin interactivă1. În consecință, 
raportorul propune reducerea cu 3 % a creditelor operaționale orientative alocate obiectivului 
2 (37 % cu reducere la 34 %).

În plus, raportul aduce o oarecare flexibilitate în ceea ce privește această defalcare orientativă 
pe fiecare obiectiv: Comisiei i se acordă o marjă de manevră de 20 % în raport cu procentajul 
orientativ și, dacă dorește să se îndepărteze încă și mai mult de la cifrele propuse, Comisia ar 
avea posibilitatea să le modifice printr-un act delegat. 

Modalități de implementare a programului

Comisia propune ca modalități de implementare a acestui program următorul dispozitiv: 
competențe de executare pentru adoptarea programelor de lucru anuale prin procedura 
consultativă, o delegare a competențelor pentru ajustarea indicatorilor din anexa II și un 
articol la sfârșitul anexei I specificând că lista de acțiuni va putea fi completată cu acțiuni 
similare având efecte comparabile și contribuind la realizarea obiectivelor specifice ale 

                                               
1 SEC(2011)0414 – Document de lucru al serviciilor Comisiei - Evaluarea strategiei privind politica și programul 
de acțiune al UE în domeniul protecției consumatorilor, p. 47-67, 126-128.
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programului.

În opinia raportorului, procedurile propuse de Comisie nu respectă prerogativele acordate 
Parlamentului European de TFUE. Adoptarea unor programe de lucru anuale implică opțiuni 
politice vizând precizarea și, ulterior, completarea priorităților și acțiunilor de desfășurat, 
inclusiv alocarea resurselor financiare, stabilite în actul legislativ de bază, ceea ce necesită o 
delegare a competențelor în favoarea Comisiei, în conformitate cu articolul 290 din TFUE. În 
lumina acestor concluzii, pentru adoptarea programelor de lucru anuale și pentru completarea 
listei de acțiuni din anexa I, raportorul propune recurgerea la acte delegate.

Indicatori

Indicatorii din anexa II sunt perfectibili. În ceea ce privește obiectivul 2 sunt indispensabili 
alți indicatori. Chiar dacă este dificil, așteptăm din partea Comisiei propunerea unora noi, prin 
intermediul actelor delegate. În ceea ce privește obiectivul 3, raportorul consideră pertinentă 
adăugarea procentului de consumatori care inițiază o acțiune ca răspuns la o problemă cu care 
s-au confruntat în ultimele douăsprezece luni: acesta ar putea indica gradul de cunoaștere și 
interesul manifestat de consumatori în ceea ce privește aceste proceduri. De asemenea, 
raportorul propune să se acorde atenție ratei de notorietate a CEC, cunoscute de numai 15% 
dintre cetățenii europeni1. Referitor la obiectivul 4, având în vedere vechimea Rețelei CEC 
care, în 2014, va împlini 7 ani de existență, raportorul propune ca la măsurarea fluxurilor 
informaționale din rețea să fie adăugați indicatori legați de eficacitatea acestei rețele.

Asistență tehnică și administrativă

Raportorul propune plafonarea la 10,5% a părții din resursele financiare atribuite programului, 
ceea ce va putea acoperi acest tip de cheltuieli, pentru a garanta că o parte semnificativă din 
buget rămâne disponibilă pentru finanțarea unor acțiuni concrete în beneficiul obiectivelor 
programului.

Precizări privind conținutul acțiunilor, pe obiective

Obiectivul 1

Propunerea de instituire a unei structuri având o perenitate superioară sistemului de 
coordonare informală actual (PROSAFE) în cadrul revizuirii (anticipate) a directivei privind 
siguranța generală a produselor și finanțarea unor acțiuni comune sunt de salutat.

Raportorul avansează propuneri de îmbunătățire pentru a încuraja modernizarea 
instrumentului RAPEX. Altele vizează concentrarea schimburilor de funcționari asupra 
sectoarelor de risc (de exemplu, în 20102, a fost vorba de sectorul textil, care a generat 32% 
dintre notificări, și acela al jucăriilor, aflat la originea a 25% dintre notificări). Cu privire la 
țările terțe, ar trebui să se țină seama în mai mare măsură de mondializarea lanțului de 
producție și de interdependența crescândă a piețelor, concentrând cooperarea în materie de 

                                               
1 DG SANCO – Evaluarea Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor (Rețeaua CEC) – Raport final – 14 
februarie 2011, p. 13.
2 RAPEX – Raportul de activitate pe anul 2010.
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administrare și de aplicare a legislației asupra țărilor care constituie sursa unui număr 
important de notificări. De exemplu, raportorul constată că, în 2010, 58% dintre notificări s-au 
referit la produse provenind din China1, fără ca producătorii să poată fi identificați în 16% 
dintre cazuri.

Obiectivul 2

Cu referire la sprijinirea organizațiilor consumatorilor la nivel european, raportorul recunoaște 
importanța lor în ceea ce privește difuzarea informațiilor, asistența acordată consumatorilor 
pentru a-i ajuta să-și exercite drepturile, precum și în ceea ce privește contribuția adusă la 
elaborarea legislației. Raportorul propune, prin urmare, furnizarea în continuare a sprijinului 
financiar acordat organizațiilor europene ale consumatorilor, consolidând totodată procesul de 
edificare a capacităților și intensificând schimburile de bune practici, în materie de cercetare 
privind consumatorii și informarea consumatorilor pentru organizațiile consumatorilor la 
nivelul Uniunii, la nivel național și la nivel regional. 

Dacă raportorul salută prevederea conform căreia formările TRACE, foarte utile, urmează să 
fie continuate, el dorește să extindă impactul acestor formări prevăzând, dacă este posibil, 
orientarea acestora către zonele în care nivelul de încredere și de conștientizare al 
consumatorilor este relativ scăzut sau în care organizațiile consumatorilor sunt insuficient 
dezvoltate. Trebuie, de asemenea, prevăzute concentrarea asupra zonelor transfrontaliere, 
diversificarea limbilor și a locurilor în care pot fi oferite aceste formări (conform evaluării 
TRACE+2), precum și crearea unui spațiu interactiv de schimb și de punere la dispoziție a 
materialelor realizate3.

În ceea ce privește transparența piețelor și campaniile de informare, ar trebui reamintit că este 
important că ca consumatorilor să le fie oferite date comparabile, fiabile și ușor accesibile 
privind prețurile, calitatea și durabilitatea. În acest context, dezvoltarea unor site-uri de 
comparare, precum și dezvoltarea și monitorizarea unei etichete de certificare pentru aceste 
site-uri, inclusiv pentru achizițiile transfrontaliere, ar aduce o valoare adăugată considerabilă.

În ceea ce privește domeniul „educație”, conform abordării de mai sus, raportorul se bucură 
de faptul că Comisia încearcă să tragă concluzii de pe urma erorilor comise în trecut. Pe lângă 
faptul că optează pentru o reducere proporțională a bugetului disponibil, raportorul susține 
ideea unei recalibrări a instrumentelor educative, precum și aceea de a institui o platformă de 
schimburi privind educarea consumatorilor. Este important ca acțiunile educative să fie 
desfășurate în parteneriat cu statele membre și cu părțile interesate de la nivel local și, având 
în vedere promovarea învățării pe toată durata vieții, ar trebui să existe și o aplecare îndeosebi 
asupra consumatorilor vulnerabili.

Obiectivul 3

În acest context, trebuie să insistăm asupra accesibilității mecanismelor de soluționare a 
                                               
1 RAPEX – Raportul de activitate pe anul 2010.
2 Ecorys - Evaluation of Consumer Education, Information and Capacity Building Actions: Final Report  -
octombrie 2011, p. 139
3 SEC(2011)0414 final – Document de lucru al serviciilor Comisiei - Evaluarea strategiei privind politica și 
programul de acțiune al UE în domeniul protecției consumatorilor, p. 97.
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litigiilor, pentru a asigura utilizarea lor de către cât mai multe persoane. S-a demonstrat însă 
că persoanele vulnerabile sunt mai puțin înclinate să le utilizeze1, de unde necesitatea unor 
acțiuni specifice în această privință.

Este, de asemenea, de remarcat bugetul prevăzut pentru instituirea unei platforme RELC, care 
constituie, în prezent, obiectul unei propuneri legislative. În legătură cu propunerea de 
directivă-cadru privind RELC, raportorul subliniază necesitatea de a facilita schimburile 
dintre organismele RELC naționale; ideea nu este aceea de a le subvenționa, ci de a sprijini 
întrunirile lor, în scopul îmbunătățirii difuzării celor mai bune practici și a schimburilor de 
experiență dintre ele, acordând în același timp o atenție specifică nevoilor și drepturilor 
consumatorilor vulnerabili.

Obiectivul 4

Pachetul consacrat celui de al patrulea obiectiv este în creștere, Comisia propunând majorarea 
de la 50% la 70% a ratei de cofinanțare a centrelor europene ale consumatorilor. Raportorul 
este favorabil acestei propuneri, știind că Rețeaua CEC (a centrelor europene ale 
consumatorilor) este de mare utilitate pentru a asista consumatorii în probleme de ordin 
transfrontalier, însă reamintește necesitatea de a face să le crească notorietatea.

                                               
1 COM(2011)1320 final – Document de lucru al serviciilor Comisiei – Evaluarea impactului, p. 16
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la 
un program privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020
(COM(2011)0707 – C7-0397/2011 – 2011/0340(COD))

Raportor pentru aviz: José Manuel Fernandes

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.

Noul program privind protecția consumatorilor va sprijini obiectivul general al politicii 
viitoare privind protecția consumatorilor, plasând 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 drepturile 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;
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 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;

 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
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Punctul 1a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 
2011 intitulată „Investiția în viitor: un 
nou cadru financiar multianual pentru o 
Europă competitivă, durabilă și favorabilă 
incluziunii”1; reamintește că sunt 
necesare resurse suplimentare suficiente 
în contextul viitorului CFM pentru a 
permite Uniunii să își realizeze prioritățile 
politice existente și noile sarcini prevăzute 
de Tratatul de la Lisabona, precum și 
pentru a reacționa la evenimente 
neprevăzute; evidențiază faptul că, chiar 
dacă nivelul resurselor pentru următorul 
CFM este cu 5% mai mare în comparație 
cu nivelul din 2013, nu este posibilă decât 
o contribuție limitată la realizarea 
obiectivelor și a angajamentelor convenite 
ale Uniunii Europene și la respectarea 
principiului solidarității în cadrul 
Uniunii; 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 
pofida valorii lor adăugate europene 
dovedite;
________________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul 2

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. 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 
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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 
CFM pentru perioada 2014-2020;

Amendamentul 3

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. 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;

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 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Aceste acțiuni ar trebui să fie prevăzute 
într-un program privind protecția 
consumatorilor pentru perioada 2014 –
2020 (denumit în continuare „programul”), 
care să ofere un cadru pentru finanțarea 
acțiunilor Uniunii. În conformitate cu 
articolul 49 din Regulamentul (CE,
Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 
25 iunie 2002 privind regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene, prezentul 
regulament furnizează temeiul juridic al 

(4) Aceste acțiuni ar trebui să fie prevăzute 
într-un program privind protecția 
consumatorilor pentru perioada 2014 –
2020 (denumit în continuare „programul”), 
care să ofere un cadru pentru finanțarea 
acțiunilor Uniunii. În conformitate cu 
articolul 49 din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 
25 iunie 2002 privind regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene și cu revizuirea 
ulterioară prin Regulamentul (UE) nr. 
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acțiunilor și al punerii în aplicare a 
programului. Prezentul regulament se 
bazează pe și continuă acțiunile finanțate în 
conformitate cu Decizia nr. 1926/2006/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui 
program de acțiune comunitară în 
domeniul politicii de protecție a 
consumatorilor (2007-2013).

XXX/201Y1, prezentul regulament 
furnizează temeiul juridic al acțiunilor și al 
punerii în aplicare a programului. Prezentul 
regulament se bazează pe și continuă 
acțiunile finanțate în conformitate cu 
Decizia nr. 1926/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 18 decembrie 
2006 de stabilire a unui program de acțiune 
comunitară în domeniul politicii de 
protecție a consumatorilor (2007-2013).

___________
1 COM(2010)0815.

Amendamentul 5

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 la 
nivelul Uniunii, de exemplu pentru 
vânzările transfrontaliere sau vânzările 
online, pentru a evalua rezultatele și 
progresele înregistrate în îmbunătățirea 
funcționării pieței unice.
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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.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 9b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Pentru perioada 2007-2013, 
programului de acțiune comunitară în 
domeniul politicii de protecție a 
consumatorilor i-au fost alocate 
aproximativ 157 de milioane EUR (la 
prețurile constante din 2011). Pachetul 
financiar propus de 175 de milioane EUR 
(la prețurile constante din 2011) pentru 
Programul privind protecția 
consumatorilor pentru perioada 2014-
2020 reprezintă o creștere modestă într-o 
perioadă în care Uniunea trebuie să își 
implementeze efectiv ambițiile Uniunii în 
domeniul protecției consumatorilor, după 
cum s-a afirmat în Comunicarea Comisiei 
din 22 mai 2012 intitulată „O agendă a 
consumatorului european - stimularea 
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încrederii și a creșterii economice” 
sprijinită de toate instituțiile Uniunii; 

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 9c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9c) 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.

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.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul programului este de a sprijini 
obiectivul strategic de plasare în centrul 
pieței interne a unui consumator capacitat 
decizional. Programul va realiza acest 
obiectiv contribuind la protecția sănătății, a 
siguranței și a intereselor economice ale 
consumatorilor, precum și la promovarea 
dreptului acestora la informare, educație și 
organizare în vederea apărării intereselor 
lor. Programul va completa, susține și 
monitoriza politicile statelor membre.

Scopul programului este de a sprijini 
obiectivul strategic de plasare în centrul 
pieței interne a unui consumator capacitat 
decizional. Programul va realiza acest 
obiectiv contribuind la protecția sănătății, a 
siguranței și a intereselor economice ale 
consumatorilor, precum și la promovarea 
dreptului acestora la informare, educație și 
organizare în vederea apărării intereselor 
lor. Programul va completa, susține și 
monitoriza politicile statelor membre. 
Programul completează și creează sinergii 
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cu alte instrumente și politici ale Uniuni, 
mai ales în cadrul programului 
multianual 2014-2020 drepturi și 
cetățenie, care include printre obiectivele 
sale responsabilizarea consumatorilor1.
________________
1Obiectivul [(e)] al Regulamentului (UE) 
nr. XXX./201Y [de instituire a 
programului drepturi și cetățenie pentru 
perioada 2014-2020].

Amendamentul 10

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 
programului.

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 11

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 –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 
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analize costuri-beneficii;

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.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 –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;

Justificare

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

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cadru financiar Buget
Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului este de 197 000 000 
EUR în prețuri curente.

Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului, în sensul 
punctului [17] din Acordul 
interinstituțional din XX/201Y dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară1, 
este de 197 000 000 EUR în prețuri 
curente. Creditele anuale sunt autorizate 
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de autoritatea bugetară.
________________
1 JO…

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia pune în aplicare programul prin 
intermediul modurilor de gestiune 
prevăzute la articolul 53 din Regulamentul
(CE, Euratom) nr. 1605/2002.

Comisia pune în aplicare programul prin 
intermediul modurilor de gestiune 
prevăzute la articolul 53 din Regulamentul
(CE, Euratom) nr. 1605/2002 sau 
versiunea modificată a acestuia conform 
Regulamentului (UE) nr. XXX/201Y1.
________________
1 COM(2010)0815.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia pune în aplicare programul prin 
adoptarea de program de lucru anuale, sub 
forma actelor de punere în aplicare ce
stabilesc elementele prevăzute în 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1065/2002 și, în special:

Comisia pune în aplicare programul prin 
adoptarea de program de lucru anuale, sub 
forma actelor de punere în aplicare. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 16 
februarie 2011 de stabilire a normelor și 
principiilor generale privind mecanismele 
de control de către statele membre al 
exercitării competențelor de executare de 
către Comisie1. Aceste acte de punere în 
aplicare stabilesc elementele prevăzute în 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1065/2002, astfel cum a fost revizuit prin 
Regulamentul XXX/201Y și, în special:

(a) elementele care trebuie puse în aplicare (a) elementele care trebuie puse în aplicare 
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cu prioritate și acțiunile care urmează a fi 
întreprinse, inclusiv alocarea resurselor 
financiare;

cu prioritate și acțiunile care urmează a fi 
întreprinse, inclusiv alocarea orientativă a
resurselor financiare;

(b) criteriile esențiale de selectare și de 
atribuire care trebuie utilizate în selectarea 
propunerilor care beneficiază de contribuții 
financiare;

(b) criteriile esențiale de selectare și de 
atribuire care trebuie utilizate în selectarea 
propunerilor care beneficiază de contribuții 
financiare;

(c) calendarul cererilor de oferte și al 
cererilor de propuneri planificate,

(c) calendarul cererilor de oferte și al 
cererilor de propuneri planificate,

(d) dacă este cazul, autorizarea utilizării de 
sume forfetare, baremele standard ale 
costurilor unitare etalon sau finanțarea 
forfetară, în conformitate cu Regulamentul
(CE, Euratom) nr. 1605/2002;

(d) ori de câte ori este posibil, autorizarea 
utilizării de sume forfetare, baremele 
standard ale costurilor unitare etalon sau 
finanțarea forfetară, în conformitate cu 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002, astfel cum a fost revizuit prin 
Regulamentul (UE) nr. XXX/201Y;

(e) criteriile de evaluare a aplicabilității 
caracterului de utilitate excepțională.

(e) criteriile de evaluare a aplicabilității 
caracterului de utilitate excepțională.

________________
1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la jumătatea anului 2018, Comisia 
va elabora un raport de evaluare privind 
îndeplinirea obiectivelor tuturor măsurilor 
(la nivelul rezultatelor și al impactului), 
eficiența utilizării resurselor și valoarea 
adăugată la nivel european a acestora, în 
vederea unei decizii de reînnoire, 
modificare sau suspendare a măsurilor. 
Evaluarea abordează, în plus, măsura 
simplificării programului, coerența sa 
internă și externă, menținerea relevanței 
tuturor obiectivelor, precum și contribuția 
măsurilor la prioritățile Uniunii de creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Aceasta ia în considerare 
rezultatele evaluărilor privind impactul pe 

(2) Până la jumătatea anului 2018, Comisia 
va elabora un raport de evaluare privind 
îndeplinirea obiectivelor tuturor măsurilor 
(la nivelul rezultatelor și al impactului), 
eficiența utilizării resurselor și valoarea 
adăugată la nivel european a acestora, în 
vederea unei decizii de reînnoire, 
modificare sau suspendare a măsurilor. 
Evaluarea abordează, în plus, măsura 
simplificării programului, coerența sa 
internă și externă, menținerea relevanței 
tuturor obiectivelor, precum și contribuția 
măsurilor la prioritățile Uniunii de creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii. Ea ia în considerare rezultatele 
evaluării privind impactul pe termen lung 
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termen lung al programului precedent; al programului precedent. Pe baza acestei 
evaluări, și dacă este cazul, Comisia poate 
prezenta o propunere de modificare a 
prezentului regulament.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la 
un program privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020
(COM(2011)0707 – C7-0397/2011 – 2011/0340(COD))

Raportoare pentru aviz: Cecilia Wikström

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea pentru aviz salută faptul că obiectivul general al noului program privind protecția 
consumatorilor propus de Comisie este acela de a plasa consumatorul bine informat în centrul 
pieței unice și, în special, de a crea instrumente care să detecteze deficiențele din standarde și 
practici și care să le remedieze în mod eficient în întreaga Europă. Consumatorii trebuie să își 
poată exercita cu încredere drepturile care decurg din legislația Uniunii și, atunci când aceste 
drepturi sunt încălcate, aceștia trebuie să se poată baza atât pe aplicarea efectivă a acestor 
drepturi, cât și pe accesul facil la măsuri reparatorii eficiente.

În acest context, raportoarea pentru aviz salută propunerile actuale referitoare la soluționarea 
online a litigiilor pentru consumatori (Regulamentul privind SOL în materie de consum) și la 
soluționarea alternativă a litigiilor (Directiva privind SAL în materie de consum) și propune, 
astfel, câteva amendamente la propunerea cu privire la un program privind protecția 
consumatorilor pentru a asigura faptul că aceste inițiative vor beneficia de fonduri suficiente.

În ceea ce privește obiectivul 4 - aplicarea legii, raportoarea pentru aviz consideră că ar trebui 
luate mai multe măsuri pentru cooperarea administrativă și în materie de aplicare a legii cu 
țările terțe care nu participă la program, în special printr-un nivel mai mare de promovare a 
cooperării cu organizațiile internaționale pe tema aplicării drepturilor consumatorilor.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1
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Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament ține seama de 
mediul social, economic și tehnic și de 
provocările emergente concomitente. În 
special, acțiunile finanțate în cadrul acestui 
program vor căuta să abordeze aspecte 
legate de globalizare, digitalizare, 
necesitatea de a evolua spre modele de 
consum mai sustenabile, îmbătrânirea 
populației, excluziunea socială și problema 
consumatorilor vulnerabili. Integrarea 
intereselor consumatorilor în toate 
politicile Uniunii, în conformitate cu 
articolul 12 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, ar trebui 
să aibă o prioritate de prim rang. 
Coordonarea cu celelalte politici și 
programe ale Uniunii este un element cheie 
pentru garantarea faptului că interesele 
consumatorilor sunt luate în considerare pe 
deplin în alte politici. Pentru a promova 
sinergiile și a evita redundanțele, alte 
fonduri și programe ale Uniunii ar trebui să 
prevadă sprijin financiar pentru integrarea 
intereselor consumatorilor în domeniile lor 
respective.

(3) Prezentul regulament ține seama de 
mediul social, economic și tehnic și de 
provocările emergente concomitente. În 
special, acțiunile finanțate în cadrul acestui 
program vor căuta să abordeze aspecte 
legate de globalizare, digitalizare, 
necesitatea de a evolua spre modele de 
consum mai sustenabile, îmbătrânirea 
populației, excluziunea socială și problema 
consumatorilor vulnerabili. Integrarea 
intereselor consumatorilor în toate 
politicile Uniunii, în conformitate cu 
articolul 12 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, constituie 
o prioritate de prim rang. Coordonarea cu 
celelalte politici și programe ale Uniunii 
este un element cheie pentru garantarea 
faptului că interesele consumatorilor sunt 
luate în considerare pe deplin în alte 
politici. Pentru a promova sinergiile și a 
evita redundanțele, alte fonduri și 
programe ale Uniunii ar trebui să prevadă 
sprijin financiar pentru integrarea 
intereselor consumatorilor în domeniile lor 
respective.

Amendamentul 2

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 

(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. Cu toate 
acestea, la nivel național, în aceste 
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programului ar trebui să fie monitorizate și 
evaluate periodic. Ar trebui să fie stabiliți 
indicatori de evaluare a politicii de 
protecție a consumatorilor.

domenii există încă diferențe, iar măsurile 
luate în cadrul programului ar trebui 
orientate către zonele de maximă 
armonizare, pentru a oferi claritate 
consumatorilor și întreprinderilor.
Valoarea și impactul măsurilor luate în 
cadrul programului ar trebui să fie 
monitorizate și evaluate periodic, iar 
beneficiile simplificării, ale reglementării 
inteligente și ale reducerii la minimum a 
costurilor pentru consumatori și a 
sarcinilor administrative pentru IMM-uri 
ar trebui să fie mereu luate în 
considerare. Ar trebui să fie stabiliți 
indicatori de evaluare a politicii de 
protecție a consumatorilor.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul programului este de a sprijini 
obiectivul strategic de plasare în centrul 
pieței interne a unui consumator capacitat 
decizional. Programul va realiza acest 
obiectiv contribuind la protecția sănătății, a 
siguranței și a intereselor economice ale 
consumatorilor, precum și la promovarea 
dreptului acestora la informare, educație și 
organizare în vederea apărării intereselor 
lor. Programul va completa, susține și 
monitoriza politicile statelor membre.

Scopul programului este de a sprijini 
obiectivul strategic de plasare în centrul 
pieței interne a unui consumator capacitat 
decizional. Programul va realiza acest 
obiectiv contribuind la protecția sănătății, a 
siguranței și a intereselor economice și 
juridice ale consumatorilor, precum și la 
promovarea dreptului acestora la 
informare, educație și organizare în 
vederea apărării intereselor lor. Programul 
va completa, susține și monitoriza politicile 
statelor membre.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Obiectivul 2 - informare și educație: 
îmbunătățirea educației și informării 

(b) Obiectivul 2 - informare și educație: 
îmbunătățirea educației și informării 
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consumatorilor și sensibilizarea acestora 
cu privire la drepturile lor, dezvoltarea 
bazei de dovezi pentru politica de protecție 
a consumatorilor și sprijinirea 
organizațiilor consumatorilor.

consumatorilor și IMM-urilor, precum și a 
sensibilizării acestora cu privire la 
drepturile lor, dezvoltarea bazei de dovezi 
pentru politica privind protecția 
consumatorilor și sprijinirea organizațiilor 
de consumatori

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Obiectivul 3 – drepturi și măsuri 
reparatorii: consolidarea drepturilor 
consumatorilor în special prin măsuri de 
reglementare și îmbunătățirea accesului la 
măsurile reparatorii, inclusiv soluționarea 
alternativă a litigiilor.

(c) Obiectivul 3 – drepturi și măsuri 
reparatorii: consolidarea drepturilor 
consumatorilor în special prin măsuri de 
reglementare inteligentă și îmbunătățirea 
accesului la măsurile reparatorii accesibile, 
inclusiv soluționarea alternativă a litigiilor.

Acest obiectiv va fi evaluat în special prin 
recurgerea la soluționarea alternativă a 
litigiilor pentru a rezolva litigii 
transfrontaliere și prin activitatea unui 
sistem online de soluționare a litigiilor la 
nivelul Uniunii.

Acest obiectiv va fi evaluat în special prin 
recurgerea la soluționarea alternativă a 
litigiilor pentru a rezolva litigii naționale și
transfrontaliere și prin activitatea unui 
sistem online de soluționare a litigiilor la 
nivelul Uniunii.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Obiectivul 4 – aplicarea legii: 
sprijinirea asigurării respectării drepturilor 
consumatorilor prin consolidarea 
cooperării între organismele naționale 
însărcinate cu aplicarea legii și prin 
acordarea de consiliere consumatorilor.

(d) Obiectivul 4 – aplicarea legii: 
sprijinirea asigurării respectării drepturilor 
consumatorilor prin consolidarea 
cooperării între organismele naționale 
însărcinate cu aplicarea legii și țările terțe
și prin acordarea de consiliere 
consumatorilor.

Acest obiectiv va fi evaluat, în special, prin 
nivelul fluxului informațional și al 
cooperării în cadrul Rețelei de cooperare în 
materie de protecție a consumatorului, 

Acest obiectiv va fi evaluat, în special, prin 
nivelul fluxului informațional și al 
cooperării în cadrul Rețelei de cooperare în 
materie de protecție a consumatorului, prin 
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precum și prin activitatea centrelor 
europene pentru consumatori.

activitatea centrelor europene pentru 
consumatori, precum și prin nivelul de 
cooperare cu organizațiile internaționale.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera b – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. consolidarea educației consumatorilor; 7. consolidarea educației consumatorilor și 
a IMM-urilor;

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Anexa I – Obiectivul III – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Pregătirea, evaluarea transpunerii, 
monitorizarea, evaluarea, punerea în 
aplicare și aplicarea de către statele 
membre a legislației în materie de protecție 
a consumatorului și alte inițiative în 
materie de reglementare și promovarea 
inițiativelor de autoreglementare și de 
coreglementare, inclusiv

8. Pregătirea, evaluarea transpunerii, 
monitorizarea, evaluarea, punerea în 
aplicare și aplicarea de către statele 
membre a legislației în materie de protecție 
a consumatorului și alte inițiative în 
materie de reglementare și promovarea 
inițiativelor de autoreglementare și de 
coreglementare, inclusiv

(c) studii, evaluări ex ante și ex post, 
evaluări ale impactului, consultări publice, 
evaluarea legislației existente;

(a) studii și activități de reglementare 
inteligentă, precum evaluări ex ante și ex 
post, evaluări ale impactului, consultări 
publice, evaluarea și simplificarea
legislației existente;

(d) seminarii, conferințe, ateliere de lucru 
și întâlniri cu părțile interesate și experți;

(b) seminarii, conferințe, ateliere de lucru 
și întâlniri cu părțile interesate și experți;

(e) dezvoltarea și întreținerea bazelor de 
date accesibile cu ușurință publicului, cu 
privire la punerea în aplicare a legislației 
Uniunii privind protecția consumatorilor;

(c) dezvoltarea și întreținerea bazelor de 
date accesibile cu ușurință publicului, cu 
privire la punerea în aplicare a legislației 
Uniunii privind protecția consumatorilor;

(ca) promovarea măsurilor benefice 
pentru protecția consumatorilor pentru a 
reduce sarcinile administrative ale IMM-
urilor;
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(f) evaluarea acțiunilor întreprinse în cadrul 
programului.

(d) evaluarea acțiunilor întreprinse în 
cadrul programului.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Anexa I – Obiectivul IV – punctul 10 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acțiuni de cooperare în materie de 
administrație și asigurare a respectării 
legislației cu țările terțe care nu participă la 
program.

(d) acțiuni de cooperare în materie de 
administrație și asigurare a respectării 
legislației cu țările terțe care nu participă la 
program și cu organizațiile internaționale.
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