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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la efectul publicității asupra comportamentului consumatorilor
(2010/2052(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 
mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă 
față de consumatori1,

– având în vedere Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă2,

– având în vedere Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 
martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege 
sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii 
mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale)3,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale 
însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului 
(„Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului”)4,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene5 și, în special, 
articolul 7 (Respectarea vieții private și de familie) și articolul 8 (Protecția datelor cu 
caracter personal),

– având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 
octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date6,

– având în vedere Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 
iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în 
sectorul comunicațiilor publice7,

– având în vedere Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 
iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața internă8,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2010 referitoare la protecția consumatorilor9,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2010 privind Tabloul de bord al pieței 
interne10,

                                               
1 JO L 149, 11.6.2005, p. 22.
2 1 JO L 376, 27.12.06, p. 21.
3 1 JO L 95, 15.04.10, p. 1.
4 JO L 364, 9.12.2004, p. 1.
5 JO C 83, 30.3.2010, p. 389.
6 1 JO L 281, 23.11.95, p. 31.
7 1 JO L 201, 31.07.02, p. 37.
8 1 JO L 178, 17.07.00, p. 1.
9 Texte adoptate la acea dată, P7_TA(2010)0046.
10 Texte adoptate la acea dată, P7_TA(2010)0051.
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– având în vedere Rezoluția sa din 13 ianuarie 2009 referitoare la transpunerea, aplicarea 
și asigurarea respectării Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și ale Directivei 2006/114/CE 
privind publicitatea înșelătoare și comparativă1,

– având în vedere Rezoluția sa din 18 noiembrie 2008 privind tabloul de bord al piețelor 
de consum2,

– având în vedere Rezoluția sa din 3 septembrie 2008 privind impactul marketingului și al 
publicității asupra egalității dintre femei și bărbați3,   

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 ianuarie 2009, intitulată „Monitorizarea 
rezultatelor privind consumatorii în interiorul pieței unice: a doua ediție a tabloului de 
bord al piețelor de consum”4 și documentul de lucru al serviciilor Comisiei, care îl 
însoțește, intitulat „A doua ediție a tabloului de bord al piețelor de consum”5,  

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 29 martie 2010, intitulat 
„Consumer Markets Scoreboard – Consumers at Home in the Internal Market -
Monitoring the integration of the retail Internal Market and Benchmarking the 
Consumer Environment in Member States”6,

– având în vedere raportul privind protecția consumatorilor pe piața internă, publicat de 
Comisie în octombrie 2008, în Eurobarometrul special nr. 298,

– având în vedere raportul analitic privind atitudinile față de vânzările transfrontaliere și 
protecția consumatorilor, publicat de către Comisie în martie 2010, în Eurobarometrul 
Flash nr. 282, 

– având în vedere abordarea europeană a competenței mediatice în mediul digital7,

– având în vedere orientările Comisiei privind aplicarea Directivei privind practicile 
comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori8, 

– având în vedere avizul nr. 2/2010 referitor la publicitatea comportamentală pe internet, 
adoptat la 22 iunie 2010 de către Grupul de lucru instituit prin articolul 29 privind 
protecția datelor,

– având în vedere avizul nr. 5/2009 referitor la rețelele de socializare pe internet, adoptat 
la 12 iunie 2009 de către Grupul de lucru instituit prin articolul 29 privind protecția 
datelor,

– având în vedere Comunicarea Comisiei Naționale pentru Informatică și Libertăți 
(CNIL) franceze din 5 februarie 2009, intitulată „Publicitatea orientată pe internet”,  

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,
– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și 

avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-0000/2010),
                                               
1 JO C 46 E, 24.02.10, p. 26.
2 JO C 16 E, 22.02.10, p. 5.
3 JO C 295 E, 4.12.2009, p. 43.
4 COM(2009)0025.
5 SEC(2009)0076.
6 SEC(2010)0385.
7 COM(2007)0833.
8 SEC(2009)1666.
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A. întrucât publicitatea stimulează concurența și competitivitatea, luptă împotriva 
abuzurilor de poziție dominantă și încurajează inovarea pe piața internă și întrucât 
aceasta are, așadar, un impact pozitiv pentru consumatori; 

B. întrucât, cu toate acestea, publicitatea poate avea un impact negativ asupra pieței interne 
și a consumatorilor (practici neloiale, invadarea spațiului public/privat, vizarea unor 
persoane specifice, obstacole la intrarea pe piața internă și denaturarea acesteia);

C. întrucât practicile comerciale neloiale sunt încă numeroase în domeniul publicității;
D. întrucât evoluția mijloacelor de comunicare are un impact important în domeniul 

publicității; 
E. întrucât se consideră că dezvoltarea publicității orientate (contextuale, personalizate, 

comportamentale) este adaptată intereselor internauților, fiind bazată uneori pe 
urmărirea persoanelor (cookies, crearea de profiluri, geolocalizare); 

F. întrucât categorii de persoane deosebit de vulnerabile, considerate ca fiind vulnerabile 
datorită unui handicap mintal sau fizic, datorită vârstei sau credulității lor, trebuie să fie 
protejate în mod special,

Evaluarea cadrului legislativ/nelegislativ existent
1. consideră că Directiva privind practicile comerciale neloiale pune la dispoziție un cadru 

juridic adecvat pentru lupta împotriva publicității înșelătoare și agresive, cu toate că o 
evaluare exhaustivă nu este încă posibilă; 

2. subliniază faptul că diferențele de interpretare și de punere în aplicare la nivel național 
nu au condus la nivelul de armonizare dorit;

3. solicită Comisiei să actualizeze în mod periodic orientările sale privind aplicarea 
Directivei privind practicile comerciale neloiale; încurajează statele membre să țină cont 
de acest fapt în cea mai mare măsură posibilă;

4. salută acțiunile coordonate de control desfășurate de statele membre („Sweep”); solicită 
repetarea și lărgirea domeniului de aplicare al acestui tip de acțiuni;

5. solicită statelor membre să le furnizeze autorităților lor competente mijloacele și 
resursele necesare pentru desfășurarea acțiunilor întreprinse de acestea;

6. încurajează practica autoreglementării, care completează într-o manieră dinamică, 
flexibilă și responsabilă cadrul legislativ existent; solicită statelor membre care nu dețin 
încă organigrame de autoreglementare să faciliteze instituirea acestora și/sau 
recunoașterea lor oficială;

7. subliniază limitele autoreglementării, care nu poate înlocui legislația (de exemplu în 
materie de sancțiuni);

8. încurajează coreglementarea, care asociază diferitele părți participante la evoluțiile 
legislative; 

9. solicită statelor membre care încă nu au pus în aplicare Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale să facă acest lucru fără întârziere; așteaptă cu interes publicarea de către 
Comisie a raportului privind aplicarea Directivei serviciilor mass-media audiovizuale și 
subliniază necesitatea de a lua în considerare utilizarea noilor tehnologii (de exemplu 
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televiziune prin adresa IP); 

Problemele generate de dezvoltarea internetului/a noilor tehnologii 

10. regretă dezvoltarea unei publicități „ascunse” pe internet, care nu intră sub incidența 
Directivei privind practicile comerciale neloiale (relațiile C2C), prin diseminarea de 
comentarii pe rețele de socializare, forumuri sau bloguri, conținutul lor fiind greu de 
distins de o simplă opinie;  

11. sugerează statelor membre să încurajeze formarea de observatori/moderatori în cadrul 
forumurilor care să cunoască riscurile care derivă din publicitatea ascunsă;  

12. își exprimă îngrijorarea cu privire la banalizarea publicității comportamentale și 
dezvoltării de practici publicitare intruzive (citirea conținutului poștei electronice, 
utilizarea rețelelor de socializare și a geolocalizării, stabilirea altor ținte publicitare); 

13. insistă asupra riscului din partea societăților care furnizează simultan atât conținut 
publicitar, cât și regii publicitare (intersectarea potențială a datelor colectate pe 
parcursul acestor două activități) și solicită Comisiei să garanteze etanșeitatea între 
diferitele niveluri de colectare a datelor;

14. subliniază faptul că consumatorii trebuie să fie informați într-o manieră clară, lizibilă și 
sintetică asupra colectării, procesării și utilizării datelor acestora; 

15. subliniază necesitatea informării perfecte a consumatorului în momentul în care acesta 
acceptă anunțuri publicitare în schimbul modificării prețurilor, tactică derivată din 
tehnicile comportamentale; 

16. solicită Comisiei:
- efectuarea unui studiu aprofundat privind noile practici publicitare pe internet și prin 
intermediul dispozitivelor mobile;
- interzicerea trimiterii sistematice și neselective de mesaje publicitare pe telefonul 
mobil tuturor utilizatorilor situați în aria de acoperire a unui afiș publicitar prin 
tehnologia bluetooth fără consimțământul lor prealabil;   

- interzicerea citirii de către un terț, în scopuri publicitare, a conținutului poștei 
electronice private;

- anunțurile publicitare difuzate prin poșta electronică să afișeze în mod obligatoriu un 
link care să permită în mod automat refuzarea oricărei publicități ulterioare;

- aplicarea de tehnici care să permită distingerea fișierelor cookie folosite pentru 
depistarea în scopuri publicitare, supuse în mod obligatoriu unui consimțământ 
prealabil, liber și explicit, de alte fișiere cookie; 
- încurajarea definirii implicite a parametrilor sistemelor informatice comercializate 
publicului și a serviciilor de rețele sociale, conform celor mai stricte criterii de protecție 
a datelor;  

- crearea unui sistem comunitar de etichetare a site-urilor, după modelul proiectului 
European Privacy Seal, care să le certifice calitatea în materie de protecție a datelor; 

- limitarea publicității pe internet la alcool la site-urile operatorilor din acest sector și ale 
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colectivităților locale/agențiilor de turism, interzicând în același timp practicile 
publicitare intruzive în domeniu;   

- revizuirea regimului răspunderii limitate a serviciilor societății informaționale, pentru 
a garanta că vânzarea de un motor de căutare, în scopuri publicitare, a numelui unei 
mărci înregistrate ca și cuvânt-cheie este condiționată de obținerea unei autorizări 
prealabile din partea proprietarului mărcii respective;

Protecția categoriilor vulnerabile

17. solicită Comisiei să efectueze o analiză detaliată a impactului publicității înșelătoare și 
agresive asupra consumatorilor vulnerabili, în special asupra copiilor/adolescenților;

18. solicită ca centrele de interes specifice copiilor să nu constituie ținte publicitare;

Educarea/informarea diverșilor actori

19. insistă asupra caracterului esențial al transparenței și al informării consumatorului în 
materie de publicitate și asupra necesității de a dezvolta o abordare critică a 
consumatorilor în ceea ce privește calitatea conținuturilor prezentate de mijloacele de 
comunicare în masă;

20. solicită Comisiei:

- includerea în tabloul de bord al piețelor de consum a indicatorilor privind publicitatea; 
- elaborarea unor campanii de informare privind drepturile consumatorilor în materie de 
publicitate, în special privind utilizarea de către terți a datelor personale ale acestora, și 
dezvoltarea unor instrumente pedagogice prin intermediul cărora consumatorii să fie 
informați cu privire la tehnicile de protejare a vieții lor private pe internet; 
- dezvoltarea unui program al Uniunii pentru familiarizarea cu instrumentul publicitar, 
destinat copiilor, după modelul inițiativei britanice Media Smart;
- introducerea mențiunii „publicitate comportamentală” în anunțurile publicitare vizate, 
de pe internet, și a unei ferestre informative care să centralizeze elementele necesare 
înțelegerii acestei practici;

21. solicită statelor membre să încurajeze autoritățile naționale și/sau organismele de 
autoreglementare să demareze campanii de informare în vederea sensibilizării IMM-
urilor privind obligațiile legale ale acestora în materie de publicitate;

22. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prezentul raport se referă la practicile comerciale neloiale în domeniul publicității, astfel cum 
sunt acestea definite prin Directiva privind practicile comerciale neloiale și se axează pe 
problemele legate de dezvoltarea de noi practici și tehnologii în domeniul publicității. 
Prezentul raport nu se axează pe relațiile B2B, care cad în special sub incidența Directivei 
2006/114/CE.

Raportorul, dorind să evite o abordare socio-filosofică a temei, a considerat oportună o 
abordare specifică și orientată.

Publicitatea este un instrument care deservește atât piața internă, acționând ca un „lubrifiant” 
al activității economice (stimularea concurenței, competitivității, inovării și creativității), cât 
și consumatorii (diversitatea opțiunilor, scăderea prețurilor). Aceasta reprezintă un sector 
economic important, publicitatea pe internet însumând singură peste 14 miliarde de euro pe 
piața europeană.

Cu toate acestea, publicitatea nu trebuie să fie idealizată: practici neloiale, invadarea spațiului 
public (de exemplu panourile publicitare) și privat (de exemplu e-mailurile nesolicitate), 
grupuri țintă vulnerabile (de exemplu copiii, persoanele supraîndatorate), crearea de bariere 
potențiale la intrarea pe piața internă (atunci când cheltuielile necesare cu publicitatea sunt 
prea mari), denaturarea pieței interne (achiziționarea de bunuri/servicii pe care consumatorii 
nu le-ar fi achiziționat în mod normal). 

Revizuirea legislației existente

Raportorul subliniază problemele privind aplicarea Directivei privind practicile comerciale 
neloiale și solicită:

- statelor membre să pună la dispoziția autorităților naționale resursele umane, financiare și 
tehnologice necesare;

- Comisiei să actualizeze în mod periodic orientările sale privind aplicarea Directivei privind 
practicile comerciale neloiale. 

Este important să consolidăm cooperarea europeană în ceea ce privește combaterea 
practicilor neloiale în materie de publicitate pe internet, după cum stă mărturie succesul 
acțiunilor „Sweep” (controale sistematice și simultane ale site-urilor, efectuate de către statele 
membre), care până în prezent s-au rezumat la trei sectoare (bilete de avion, sonerii pentru 
telefoane mobile și aparatură electronică). Raportorul propune extinderea domeniului de 
aplicare și mărirea frecvenței acestora. 

De asemenea, Raportorul încurajează coreglementarea, care asociază diferitele părți 
implicate în evoluțiile legislative, îmbunătățind astfel eficacitatea și aplicabilitatea măsurilor.

În domeniul audiovizual, raportorul subliniază că, până în prezent, 12 state membre încă nu 
au pus în aplicare Directiva serviciilor mass-media audiovizuale. Raportorul consideră 



PR\827924RO.doc 9/12 PE445.847v02-00

RO

oportun ca viitorul raport privind aplicarea acestei directive să conțină o analiză a impactului 
noilor tehnologii (de exemplu televiziune prin adresa IP).

Recurgerea la autoreglementare

Cu toate că importanța sa diferă în funcție de tradițiile naționale, autoreglementarea este 
foarte prezentă în domeniul publicității. Ea reprezintă o abordare dinamică și flexibilă, care 
răspunde la evoluțiile rapide din sectorul publicității, axându-se pe responsabilizarea actorilor 
și diseminarea bunelor practici.  Există un Cod internațional de bună conduită, elaborat de 
International Chamber of Commerce, care stabilește principii de bază (de exemplu decența), 
completat de coduri specifice (de exemplu alcoolul) și transpus în interiorul statelor membre 
prin intermediul organismelor de autoreglementare naționale.   

Raportorul dorește să încurajeze autoreglementarea, pentru a împământeni o tradiție a 
autodisciplinei și a comunicării responsabile, rămânând conștient de limitele intrinseci ale 
fiecăruia (de exemplu capacitatea de sancționare). Autoreglementarea completează legislația, 
fără a o înlocui.

Probleme ridicate de utilizarea noilor tehnologii

Dezvoltarea noilor tehnologii și practici publicitare a determinat schimbări substanțiale 
(internetul, rețelele de socializare, forumurile, blogurile, mobilitatea tot mai crescută a 
utilizatorilor, apariția produselor digitale). 

Internetul se distinge în mod radical de alte mijloace de comunicare (prin anonimat, rapiditate 
a schimburilor, arie de răspândire foarte mare, combinație de text, video, muzică, etc., 
dificultatea de a fi controlat de către autoritățile naționale) și a devenit un canal de publicitate 
major. 

Raportorul consideră că publicitatea pe internet și pe aparate mobile trebuie să facă 
obiectul unei analize aprofundate și solicită Comisiei elaborarea unui studiu privind aceste noi 
practici.

Raportorul subliniază cazul publicității orientate, care poate lua mai multe forme: 

- publicitatea contextuală, legată de conținutul imediat, pus la dispoziția internautului și a 
cuvintelor-cheie utilizate; 

- publicitatea personalizată, legată de caracteristicile cunoscute ale internautului, precum 
vârsta, sexul, locul, etc.

- publicitatea comportamentală, legată de analizarea comportamentului internautului în timp 
(site-uri accesate, cumpărături pe internet, etc.).

Dacă personalizarea publicității nu constituie o problemă în sine (propuneri de 
produse/servicii în concordanță cu gusturile consumatorului, etc.), aceasta nu trebuie să 
conducă la dezvoltarea unei publicități intruzive, bazate pe urmărirea consumatorilor, care să 
încalce principiile protejării datelor și a vieții private.  
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Astfel, raportorul propune o serie de măsuri care să protejeze consumatorii:

- interzicerea trimiterii neselective de mesaje publicitare nesolicitate pe telefonul mobil prin 
tehnologia bluetooth fără consimțământ prealabil;

- informarea consumatorului într-o manieră clară, lizibilă și sintetică asupra colectării, 
procesării și utilizării datelor sale;

- facilitarea, în cazul publicității pe e-mail, refuzului oricărei publicități ulterioare, prin 
intermediul unui link direct și eficace;

- interzicerea citirii conținutului e-mailurilor private, în scopuri publicitare (această practică, 
bazându-se pe o tehnică similară aceleia a filtrelor antispam are, cu toate acestea, o finalitate 
diferită);

- garantarea etanșeității dintre datele colectate în procesul de furnizare a unui serviciu (de 
exemplu mesageria electronică) și datele colectate în cadrul activităților publicitare;

- garantarea informării consumatorului privind practicile discriminatorii care decurg uneori 
din publicitatea comportamentală (de exemplu modificarea prețurilor în funcție de profilul 
internautului): transparența practicii, precizarea prețului real înainte de modificarea acestuia, 
etc.;

- distingerea fișierelor cookie publicitare, supuse consimțământului prealabil al 
consumatorului, de celelalte fișiere cookie;

- încurajarea definirii implicite a parametrilor sistemelor de protejare a vieții private pe 
internet, conform standardelor celor mai ridicate („privacy by design”);

- instituirea unei etichete comunitare a site-urilor internet care respectă legislația UE privind 
protecția datelor, după modelul proiectului European Privacy Seal (etichetă transeuropeană 
voluntară, care certifică conformitatea produselor sau serviciilor informatice cu legislația 
UE privind protecția datelor, susținută de mai multe organisme naționale și regionale, în 
diferite state membre);   

- limitarea publicității pe internet la alcool;
- revizuirea regimului răspunderii limitate a serviciilor societății informaționale în procesul 

comercializării de către un motor de căutare, în scopuri publicitare, a numelui unei mărci 
înregistrate ca și cuvânt-cheie prin includerea obligativității de a obține autorizarea 
prealabilă a proprietarului mărcii respective (de exemplu în cazul site-urilor care conțin un 
cuvânt-cheie care redirecționează consumatorii spre site-uri de contrafacere).

Un alt aspect al publicității pe internet include formele „ascunse” ale publicității, care îi 
vizează doar pe consumatori, prin postarea de comentarii pe forumuri, privind un produs sau 
un serviciu (de exemplu Trip Advisor). Aceste comentarii pot ruina reputația unei companii 
printr-un singur clic și pot induce consumatorii în eroare. 

Directiva privind practicile comerciale neloiale acoperă aspectele legate de publicitatea pe 
internet în cadrul relațiilor dintre companii (declarate ca atare sau care se dau drept 
consumatori) și consumatori, și exclude relațiile dintre consumatori. Cu toate că este dificil să 
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se facă distincție între un comentariu postat în urma unei experiențe personale și publicitate, și 
că anonimatul schimburilor face ca controalele să se desfășoare cu dificultate, această formă 
de publicitate mincinoasă afectează atât consumatorii, cât și companiile în discuție. Mai mult, 
dezvoltarea site-urilor de licitație pe internet a dat naștere unei noi forme de publicitate între 
consumatori, care nu cade sub incidența Directivei privind practicile comerciale neloiale și 
nici nu se încadrează în definiția obișnuită a publicității. 

Astfel, raportorul propune favorizarea formării de observatori/moderatori pe forumuri, care să 
fie atenți la riscurile publicității ascunse și care ar putea reacționa rapid, în cazul în care apare 
un comentariu pe care aceștia îl consideră îndoielnic. Cu toate acestea, este important să 
existe un echilibru între protecția consumatorului pe internet și libertatea de exprimare. 

Nu în ultimul rând, raportorul abordează chestiunea tehnicilor de publicitate prin 
intermediul rețelelor de socializare. Acestea ocupă un loc din ce în ce mai important în 
societate, în special în rândul tinerilor: mediu de socializare (Facebook), căutare de locuri de 
muncă (LinkedIn). Numărul însemnat de informații schimbate între „prieteni” pe aceste site-
uri este adesea exploatat în scopuri publicitare (de exemplu „J'aime” de pe pagina Facebook:  
postarea către lista de „prieteni” a alegerii unui produs, a unei mărci, etc., făcând clic pe un 
buton denumit „J'aime” pe un site comercial, partener al Facebook).

Protecția categoriilor vulnerabile

Persoanele cele mai vulnerabile (copiii, adolescenții, persoanele în vârstă, etc.) trebuie să facă 
obiectul unei protecții speciale. Raportorul solicită, așadar, Comisiei, efectuarea unui studiu 
privind impactul publicității înșelătoare și agresive asupra consumatorilor vulnerabili și 
amintește faptul că copiii nu trebuie să constituie o țintă publicitară specifică, ținând cont de 
amploarea receptivității și a curiozității acestora, de vulnerabilitatea liberului lor arbitru și de 
potențialul acestora de a se lăsa influențați.

Educarea, informarea și formarea diferiților actori

Raportorul relevă faptul că există un deficit de informare privind drepturile 
consumatorilor în domeniul publicității și propune, așadar, facilitarea accesului la 
informație și o mai bună transparență (de exemplu mențiunea „publicitate comportamentală”, 
care să apară  pe anunțurile publicitare în cauză; clarificarea mențiunilor privind condițiile 
legale).

Adesea publicul larg nefiind conștient nici de problemele legate de utilizarea datelor sale 
personale, nici de instrumentele aflate la dispoziția sa pentru a le combate, raportorul propune 
lansarea unor campanii de informare privind drepturile consumatorilor în domeniul 
publicității, în special privind utilizarea datelor personale, fie că acestea sunt furnizate în mod 
voluntar, fie că sunt colectate în mod automat. De asemenea, raportorul propune dezvoltarea 
unor instrumente pedagogice destinate internauților, cu scopul de a-i informa asupra 
tehnologiilor de gestionare a „urmelor” lăsate pe internet și asupra mijloacelor de protejare a 
vieții lor private.  

Mai mult, se impune dezvoltarea unei abordări critice cu privire la calitatea conținuturilor 
prezentate de mijloacele de comunicare în masă. Un consumator bine informat este un 
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consumator mai puternic. În fața acestei lipse de cunoaștere a tehnicilor de publicitate, 
raportorul propune dezvoltarea unui program pedagogic la nivelul UE, după modelul 
inițiativei britanice Media Smart, lansată în 2002 și preluată într-un număr de state membre.   
Este vorba despre un program educativ fără scop lucrativ, destinat copiilor cu vârste cuprinse 
între 6 și 11 ani, dezvoltat în școli, în asociere cu familiile copiilor, al cărui scop este de a 
ajuta copiii să înțeleagă și să interpreteze mai bine, și, deci, să stăpânească instrumentul 
publicitar. 

Raportorul relevă faptul că dezvoltarea internetului și a tehnologiilor digitale a facilitat și a 
democratizat accesul la tehnicile de publicitate (de exemplu AdSense), însă aceste tehnici 
sunt utilizate adesea fără cunoașterea regulilor în vigoare în domeniu. Așadar, raportorul 
insistă asupra necesității de a asigura competența mediatică a IMM-urilor, acestea din urmă 
alegând în număr din ce în ce mai mare să facă publicitate pe internet, și propune statelor 
membre să încurajeze autoritățile naționale și/sau organismele de autoreglementare să 
demareze campanii de informare, cu scopul de a sensibiliza IMM-urile în legătură cu aceste 
aspecte.


