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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru transport 
și turism, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază că un înalt nivel de protecție a consumatorului este garantat prin articolul 169 
din TFUE și prin articolul 38 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

2. reiterează că drepturile pasagerilor trebuie să fie abordate ca drepturi ale consumatorilor; 
solicită Comisiei să asigure o aplicare coerentă a acestor clauze;

3. subliniază că, indiferent de tipul de transport, consumatorii au dreptul la o protecție 
efectivă și egală; solicită un singur regulament care să cuprindă toate dispozițiile și 
principiile privind drepturile pasagerilor pentru a reduce fragmentarea și a reconcilia 
contradicțiile de la nivelul diferitelor domenii ale drepturilor pasagerilor;

4. recomandă punerea în aplicare completă, în toate tipurile de transport, în toate statele 
membre și în toate călătoriile transfrontaliere, a celor zece drepturi ale pasagerilor, astfel 
cum sunt emise de Comisie în comunicarea sa;

5. subliniază nevoia de a asigura că pasagerii sunt informați cu privire la aceste drepturi 
înaintea achiziționării de servicii de călătorie și că aceste informații sunt puse la dispoziție 
pe parcursul diverselor etape ale călătoriei; solicită întreprinderea unei acțiuni pentru a 
consolida rolul centrelor consumatorilor în soluționarea problemelor și a litigiilor 
consumatorilor și pentru a asigura că sunt disponibile mecanisme eficace de soluționare 
alternativă a litigiilor și de recurs colectiv; în acest sens, solicită înființarea unui site unic 
de asistență pentru informarea cu privire la drepturile pasagerilor (www.travel.eu);

6. solicită dezvoltarea de instrumente la nivelul UE care să asigure o multimodalitate 
optimizată în cadrul serviciilor de transport publice transfrontaliere eficiente și uniforme, 
pentru a garanta atât libera circulație a persoanelor, cât și competitivitatea acestor servicii 
față de utilizarea vehiculelor private;

7. subliniază că transportatorii ar trebui să aibă cel puțin un reprezentant postat la fiecare 
terminal sau în fiecare aeroport în care operează și/sau să asigure un birou pentru plângeri, 
autorizat să ia decizii imediate în caz de perturbări;

8. subliniază că pasagerilor cu mobilitate redusă sau cu dizabilități trebuie să li se acorde 
oportunități egale de călătorie, precum și acces și asistență nelimitate la servicii;


