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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o nové strategii spotřebitelské politiky
(2011/2149(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, která je do Smluv začleněna 
na základě článku 6 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

– s ohledem na článek 26 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který stanoví, že 
„vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, 
osob, služeb a kapitálu v souladu s ustanoveními Smluv“,

– s ohledem na čl. 3 odst. 3 SEU, který Unii ukládá, aby usilovala „o vysoce 
konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství směřující k plné zaměstnanosti 
a společenskému pokroku, s vysokým stupněm ochrany a zlepšování kvality životního 
prostředí“,

– s ohledem na článek 9 SFEU, který stanoví, že „při vymezování a provádění svých politik 
a činností přihlíží Unie k požadavkům spojeným s podporou vysoké úrovně 
zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení 
a vysokou úrovní všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví“,

– s ohledem na článek 11 SFEU, který stanoví, že „požadavky na ochranu životního 
prostředí musí být zahrnuty do vymezení a provádění politik a činností Unie, zejména 
s ohledem na podporu udržitelného rozvoje“,

– s ohledem na článek 12 SFEU, který stanoví, že „požadavky vyplývající z ochrany 
spotřebitele budou brány v úvahu při vymezování a provádění jiných politik a činností 
Unie“,

– s ohledem na článek 14 SFEU a protokol č. 26 k této smlouvě o službách obecného 
(hospodářského) zájmu,

– s ohledem na sdělení Komise Evropské radě nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010)2020),

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 6. července 2011 k postoji Rady v prvním 
čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací 
o potravinách spotřebitelům, kterým se mění nařízení (ES) č. 1924/2006 a (ES) 
č. 1925/2006 a ruší směrnice 87/250/EHS, 90/496/EHS, 1999/10/ES, 2000/13/ES, 
2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení (ES) č. 608/20041,

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 23. června 2011 o návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů2,

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0324.
2 Přijaté texty, P7_TA(2011)0293.
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– s ohledem na výroční zprávu sítě evropských spotřebitelských center za rok 2010, Úřad 
pro úřední tisky Evropské unie, 2011, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2011 s názvem „Spotřebitelé na 
jednotném trhu jako doma“, 5. vydání hodnotící zprávy o spotřebitelských podmínkách 
(SEK(2011)0299),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 22. října 2010 s názvem „Jak dosáhnout toho, aby 
trhy fungovaly ku prospěchu spotřebitelů“, 4. vydání hodnotící zprávy o spotřebitelských 
trzích (SEK(2010)1257),

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. října 2010 o finanční, hospodářské a sociální krizi: 
doporučení ohledně vhodných opatření a iniciativ (přezkum v polovině období)1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. září o dotvoření vnitřního trhu pro elektronický 
obchod2,

– s ohledem na zprávu profesora Maria Montiho pro Komisi ze dne 9. května 2010 
o revitalizaci jednotného trhu nazvanou „Nová strategie pro jednotný trh“,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2010 o vytvoření jednotného trhu pro 
spotřebitele a občany3,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 
2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících 
poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách) (kodifikované znění)4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2010 o ochraně spotřebitele5,

– s ohledem na zprávu o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro 
vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci 
v oblasti ochrany spotřebitele“) (KOM(2009)0336),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přeshraničním elektronickém 
obchodu mezi podniky a spotřebiteli v EU (KOM(2009)0557),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. července 2009 Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o harmonizované 
metodice pro klasifikaci a hlášení stížností a dotazů spotřebitelů (KOM(2009)0346) a na 
doprovodný návrh doporučení Komise (SEK(2009)0949), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. července 2009 o vymáhání spotřebitelského acquis
(KOM(2009)0330) a na zprávu Komise ze dne 2. července 2009 o provádění nařízení 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0376.
2 Přijaté texty, P7_TA (2010)0320.
3 Přijaté texty, P7_TA (2010)0186.
4 Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1.
5 Přijaté texty, P7_TA (2010)0046.
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Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními 
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele 
(„nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) (KOM(2009)0336),

– s ohledem na doporučení Komise ze dne 29. června 2009 o opatřeních ke zlepšení 
fungování jednotného trhu1 a na doporučení Komise ze dne 12. července 2004 
k provádění směrnic, které se týkají vnitřního trhu, ve vnitrostátním právu2,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 
o bezpečnosti hraček (směrnice o bezpečnosti hraček)3,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 
2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění 
výrobků na trh, jehož cílem je stanovit celkový rámec pro pravidla a zásady týkající se 
akreditace a dozoru nad trhem4,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 
2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních 
a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání5,

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru nazvané „Strategie spotřebitelské politiky EU 2007–
2013 – Posílit postavení spotřebitelů, zvýšit jejich blahobyt a účinně je chránit” 
a na usnesení Parlamentu ze dne 20. května 2008 o strategii spotřebitelské politiky EU 
2007–20136,

– s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady 2006/952/ES ze dne 20. prosince 
2006 o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti a o právu na odpověď v souvislosti 
s konkurenceschopností evropského průmyslu audiovizuálních a on-line informačních 
služeb7,

– s ohledem na zprávu Evropského hospodářského a sociálního výboru, specializované 
sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba, nazvanou „Překážky na evropském jednotném trhu 
2008“8,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 
2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání zákonů na 
ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“)9,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2006 ke společnému postoji Rady ohledně 

                                               
1 Úř. věst. L 176, 7.7.2009, s. 17.
2 Úř. věst. L 98, 16.4.2005, s. 47.
3 Úř. věst. L 170, 30.6.2009, s. 1.
4 Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.
5 Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 27.
6 Úř. věst. C 180E, 17.7.2008, s. 26.
7 Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 72.
8 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
9 Úř. věst. L 364, 9.12.04, s. 1.
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přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program 
Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele (2007–2013)1,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 
o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně 
směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES 
a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice 
o nekalých obchodních praktikách)2

,

– s ohledem na doporučení Rady 98/560/ES ze dne 24. září 1998 o rozvoji 
konkurenceschopnosti evropského průmyslu audiovizuálních a informačních služeb 
podporou vnitrostátních rámců zaměřených na dosažení srovnatelné a účinné úrovně 
ochrany nezletilých osob a lidské důstojnosti3,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska 
Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro právní záležitosti (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že občané EU mají jako spotřebitelé klíčový význam pro plnění cílů 
strategie Evropa 2020 – inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění – , 
neboť výdaje spotřebitelů vytváří více než polovinu HDP Evropské unie,

B. vzhledem k tomu, že podle hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích z března roku 2011 
žije 17 % obyvatel EU v chudobě, měřeno indexem míry materiální deprivace,

C. vzhledem k tomu, že spotřebitelé netvoří stejnorodou skupinu a že tyto nerovnosti mezi 
spotřebiteli je třeba řešit v rámci programu pro spotřebitele,

D. vzhledem k tomu, že si EU stanovila cíle v oblasti snižování emisí CO2 a vyzvala k tomu, 
aby byla spotřeba zboží omezena a dosáhla udržitelnější míry,

E. vzhledem k tomu, že řádně fungující vnitřní trh by měl spotřebitelům nabízet širší výběr 
vysoce kvalitních produktů a služeb za konkurenční ceny a současně vysokou úroveň 
ochrany spotřebitele a životního prostředí, 

F. vzhledem k tomu, že vnitřní trh nesmí růst na úkor pracujících a jejich životních 
podmínek a že EU musí zajistit, aby pracovní práva byla vždy přednější než volný pohyb 
služeb,

G. vzhledem k tomu, že spotřebitelé se pravděpodobně zdráhají využívat výhod, které jim 
přináší integrovaný trh, jelikož si nejsou jisti, zda jsou při přeshraničních nákupech 
odpovídajícím způsobem chráněna jejich práva,

H. vzhledem k tomu, že Komise a vnitrostátní donucovací orgány musí vynaložit více úsilí 
o dosažení cíle vysoké úrovně ochrany spotřebitele,

                                               
1 Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 39.
2 Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22.
3 Úř. věst. L 270, 07.10.1998, s. 48. 
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I. vzhledem k tomu, že kvůli současnému hospodářskému útlumu nabývá na významu rázné 
a důsledné prosazování, jelikož krize zvyšuje zranitelnost spotřebitelů,

J. vzhledem k tomu, že Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty mohou přispívat 
k efektivnějšímu provádění a prosazování právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele 
tím, že budou nadále navzájem úzce spolupracovat,

I. Hlavní cíle

1. vítá iniciativu Komise zavést program pro spotřebitele a zdůrazňuje, že je nutné, aby 
všechna opatření v oblasti spotřebitelské politiky v budoucnu vycházela z celostního 
přístupu a aby ve středu zájmu jednotného trhu stáli spotřebitelé;

2. zdůrazňuje, že je třeba řádně provádět stávající právní předpisy (zejména nejnovější 
směrnici o právech spotřebitelů), s čímž by mělo souviset přiměřené rozšiřování 
povědomí o nových „pravidlech hry“;

3. poukazuje na to, že program pro spotřebitele čeká řada výzev: zajistit větší udržitelnost 
soukromé spotřeby, zmírnit nerovnosti mezi spotřebiteli, omezit vystavování spotřebitelů 
nebezpečným chemickým látkám a výrobkům a chránit děti před reklamou; 

4. vyzývá Komisi, aby případně provedla systematičtější posouzení dopadů a hodnocení 
politik rozvíjejícího se „spotřebitelského acquis EU“;

II. Posílení postavení spotřebitelů

5. poukazuje na to, že s ohledem na obrovský nárůst elektronického obchodování je třeba 
posílit důvěru spotřebitelů v podmínky přeshraničního nákupu on-line tím, že jejich práva 
budou zaručena i na internetu;

6. zdůrazňuje, že co se týče využívání internetu a práv duševního vlastnictví, je třeba zajistit 
rovnováhu a jednoznačnější zaměření na spotřebitele; 

7. zdůrazňuje, že je třeba spotřebitelům poskytovat transparentnější informace, například 
zavedením pravidel pro udávání jednotkové ceny a vytvořením internetových stránek 
s přesným a transparentním porovnáním cen; 

8. vyjadřuje politování nad tím, že internet je stále více zahlcen informacemi o smluvních 
podmínkách;

9. vyzývá Komisi, aby lépe podpořila finančními prostředky budování kapacit, propagaci a 
spotřebitelské organizace a orgány veřejné správy v jejich roli zprostředkovatelů, čímž 
zlepší postavení spotřebitelů; 

10. zdůrazňuje, že uživatelů internetu sice stále přibývá, avšak ne všichni spotřebitelé mají 
možnost nebo schopnost internet používat, a proto zdůrazňuje význam různých modelů 
poskytování služeb; 

11. vyzývá Komisi, aby přezkoumala, jakým způsobem na spotřebitele dopadá koncentrace 
v liberalizovaných odvětvích; 
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III.Ochrana spotřebitelů a bezpečnost výrobků

12. zdůrazňuje, že je nutné zajistit lepší ochranu zranitelným skupinám spotřebitelů, jako jsou 
děti a starší lidé; poukazuje na to, že děti jsou ve velké míře vystavovány reklamám, 
přestože nemají možnost činit informovaná rozhodnutí; 

13. naléhavě vyzývá Komisi, aby ochranu dětí zařadila k hlavním prioritám programu pro 
spotřebitele a navrhla zákaz televizní reklamy a přímé reklamy zaměřené na děti ve věku 
do 12 let; 

14. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zvýšit všeobecnou úroveň bezpečnosti spotřebního zboží 
v EU, jelikož spotřebitelům jsou každodenně předkládány směsy chemikálií, které jsou 
karcinogenní nebo narušují hormonální systém; 

15. naléhavě vyzývá Komisi, aby zadala další studie o zdravotních rizicích parabenů;

16. naléhavě vyzývá Komisi, aby se v oblasti bezpečnosti potravin zaměřila na řešení 
problémů s bakteriemi rezistentními vůči antibiotikům a jiného než lékařského využívání 
antibiotik v masném průmyslu; 

17. poukazuje na to, že je důležité, aby se Komise v rámci programu pro spotřebitele rovněž 
zabývala významem označování potravin; 

18. vyzývá Komisi, aby chránila spotřebitele a přijala přísná opatření s cílem snížit obsah 
umělých transtuků v potravinách; 

19. vyzývá k zajištění lepších záruk bezpečnosti výrobků, především v rámci elektronického 
obchodování na vnitřním trhu;

20. žádá o větší transparentnost a efektivitu systému rychlého varování RAPEX, aby si 
zákonodárci mohli být vědomi rizik spojených s určitým spotřebním zbožím;

21. vyzývá k cílenému financování výzkumu v oblasti zlepšení ochrany spotřebitelů, jelikož 
financování projektů často nezahrnuje náklady na vědecký výzkum; poukazuje na to, že 
kromě finančních prostředků je rovněž důležité brát v úvahu názory spotřebitelů 
a domácností shromážděné v rámci výzkumných programů EU;

22. vyzývá Komisi, aby přijala rozhodnutí ve věcech, jako je prodej zboží a nepřiměřené 
smluvní podmínky, přezkum předpisů o nekalých obchodních praktikách, směrnice 
o spotřebitelském úvěru, klamavá reklama, rozšíření rozsahu směrnice o opožděných 
platbách1 tak, aby zahrnovala vztahy mezi podniky a spotřebiteli a obšírnější otázka, zda 
by se předpisy o nekalých obchodních praktikách neměly vztahovat na vztahy mezi 
podniky;

IV. Směrem k sociálnější a udržitelnější Evropě

23. vyzývá Komisi, aby do programu pro spotřebitele zařadila hledisko cenové dostupnosti 
                                               
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/35/ES ze dne 29. června 2000 o postupu proti opožděným 
platbám v obchodních transakcích (Úř. věst. L 200, 8.8.2000).
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a zdůraznila význam sociálnější Evropy, v níž jsou sociální služby financovány na základě 
solidarity;

24. vyzývá Komisi, aby se zabývala otázkou, jak může být soukromá spotřeba udržitelnější 
a aby podporovala nízkouhlíkové hospodářství v souladu s cílem stanoveným ve strategii 
Evropa 2020; 

V. Prosazování práv spotřebitelů a náprava

25. vyzývá Komisi, aby sítím ECC-net a CPC napomohla k využívání všech druhů 
sdělovacích prostředků, aby se spotřebitelé více dozvídali o jejich činnosti a aby tyto sítě 
mohly lépe budovat své schopnosti komunikace se spotřebiteli a obchodníky;

26. zdůrazňuje potřebu dostupnějších a efektivnějších nápravných mechanismů, jako je 
alternativní řešení sporů, kolektivní odškodnění nebo řešení sporů on-line, aby se 
postavení spotřebitelů v celé EU posílilo;

27. zdůrazňuje, že nadcházející víceletý finanční rámec pro období po roce 2013 musí být 
dobře finančně zajištěn a zohledňovat ambiciózní cíle stanovené v programu pro 
spotřebitele;

o

o o

28. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská komise hodlá v květnu roku 2012 vydat program pro spotřebitele v návaznosti na 
strategii spotřebitelské politiky na období 2007–2013 (KOM (2007) 99 v konečném znění). 
Program bude zveřejněn jako sdělení Komise a bude zahrnovat veškeré iniciativy ve 
spotřebitelské oblasti počínaje rokem 2012, avšak svým rozsahem přesáhne strategii 
spotřebitelské politiky EU na období 2007–2013. Tento ambiciózní přístup vítáme a naléhavě 
vyzýváme Komisi, aby rovněž vydala zelenou knihu, díky níž by organizace pro práva 
spotřebitelů, občané a vnitrostátní parlamenty a vlády získali základ pro diskusi.

Program pro spotřebitele by měl zastřešit všechna důležitá témata a problémy, s nimiž se 
v oblasti ochrany spotřebitelů v budoucnu setkáme. Měl by se stát mezníkem ve 
spotřebitelské politice EU a tento program poprvé konkrétním způsobem naplnil význam 
zásady Smlouvy o EU, podle níž musí být zájmy spotřebitelů zohledněny ve všech ostatních 
příslušných politikách EU. 

Zajištění bezpečnosti potravin, zdraví a bezpečnosti výrobků by mělo být v programu pro 
spotřebitele nejvyšší prioritou. Stejně tak je však nutné, aby program pro spotřebitele zmírnil 
rozdíly mezi spotřebiteli v Evropě, přispěl k nízkouhlíkovému hospodářství, jak stanovila 
strategie EU 2020, a chránil děti před reklamou. Z širšího pohledu je nutné řešit nové 
problémy, s nimiž se moderní společnosti potýkají, jako je globalizace našich trhů, 
digitalizace hospodářství a stárnutí populace, stejně jako význam prostředků 
k vymáhání/nápravě a podpora spotřebitelských organizací. 

Hodnotící zprávy ze spotřebitelské oblasti a program zlepšení postavení spotřebitelů 

Nejnovější studie Komise dokládají, že spotřebitelé musí získat lepší postavení. Zlepšení 
postavení spotřebitelů závisí na znalosti spotřebitelských práv a informací z této oblasti, 
známých a účinných nevládních organizacích a orgánech veřejné správy, aktivních 
sdělovacích prostředcích a jednoduchých a dostupných prostředcích nápravy.

Úrovní spotřebitelských podmínek v členských státech se zabývá hodnotící zpráva 
o spotřebitelských podmínkách z března roku 2011 (SEK(2011)). Dne 11. března 2011 
zveřejnila Evropská komise 5. hodnotící zprávu ze spotřebitelské oblasti a doložila v ní, že po 
prudkém zhoršení v roce 2009 došlo téměř ve všech státech EU ke zlepšení spotřebitelských 
podmínek. Hodnotící zpráva rovněž potvrzuje, že rozdíl mezi domácím a přeshraničním 
elektronickým obchodem stále roste, že zde existuje značná chudoba v případě mnoha občanů 
Evropy, že řada z nich nemá dostačující přístup k základnímu zboží a službám a že mezi 
spotřebiteli panují obrovské obavy ohledně bezpečnosti potravin. 

Dne 11. dubna 2011 Evropská komise zveřejnila balíček pro zlepšení postavení spotřebitelů, 
který odhalil, že spotřebitelé nemají dostačující povědomí o svých právech, a potvrdil 
nezbytnost zabývat se zlepšením jejich postavení. Spotřebitelé musí být schopni rozumět 
nejlepším možným nástrojům, které věk internetu nabízí, aby měli dostatek informací, mohli 
vybírat z různých možností a co nejlépe využívali svá práva na stále náročnějším trhu. 
Klíčový význam má aktivní zapojení veřejných orgánů i spotřebitelských organizací, a tudíž 
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je třeba zajistit jejich financování. Budování a podpora silných a kompetentních 
spotřebitelských organizací skutečně může spotřebitelům pomoci rozšířit své znalosti 
a zajistit, že jejich zájmy budou v politických rozhodnutích i v běžném životě hájeny. 

V říjnu 2011 bude zveřejněno 6. vydání hodnotící zprávy, které pojedná o 50 hlavních 
spotřebitelských trzích podle toho, jak spotřebitelé vnímají jejich transparentnost, 
srovnatelnost, důvěryhodnost, problémy, stížnosti, spekulace a celkovou spokojenost. 

Výše uvedené studie jasně apelují na Evropskou unii, aby přijala konkrétní opatření vedoucí 
ke zlepšení postavení spotřebitelů a zvýšení ochrany spotřebitele. 

Sociální a ekologická udržitelnost

Spotřebitelské podmínky se na různých místech Evropy do značné míry liší. Čtyři sta 
devadesát devět milionů osob, občanů, lidských bytostí  my všichni se potýkáme s různými 
podmínkami. Přibližně 80 milionů lidí, z toho 19 milionů dětí, si nemůže dovolit základní 
věci, jako je teplý domov, zaplatit nájem, ani odjet na letní dovolenou mimo domov. Tyto 
nerovné spotřebitelské podmínky je třeba řešit a je rovněž nutné, aby bylo do programu pro 
spotřebitele zařazeno hledisko cenové dostupnosti. Pro zmírnění nerovností mezi spotřebiteli 
a občany je rozhodující, aby byly sociální služby financovány na základě solidarity a byly 
dostupné pro každého. 

Podle strategie EU 2020 Evropa usiluje o dosažení inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění. EU si stanovila ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí CO2, 
a chceme-li jich dosáhnout a v Evropské unii vytvořit nízkouhlíkové hospodářství, musíme 
zajistit udržitelnější soukromou spotřebu, která nyní představuje 56 % HDP EU. 

Program pro spotřebitele se musí zabývat tím, jak může soukromá spotřeba podporovat 
nízkouhlíkové hospodářství. Nejrychleji rostoucím zdrojem emisí CO2 v EU je odvětví 
dopravy a energetiky. Co se týče emisí CO2, vnitřní trh vytváří externality. Program pro 
spotřebitele musí podporovat přechod na nízkouhlíkové hospodářství, což znamená spotřebu 
ve větší míře zaměřit na místní produkty, díky čemuž dojde ke snížení emisí CO2 z dopravy v 
EU. Dále to znamená podporovat recyklaci a spotřebu zboží z druhé ruky, nicméně samotná 
recyklace nestačí – výrobky, které jsou spotřebitelům nabízeny, musí být energeticky 
nejúčinnější.

Dalším problémem, jímž je třeba se v rámci programu pro spotřebitele zabývat, je plýtvání 
potravinami, neboť v EU se každý rok zbytečně vyhodí přibližně 90 milionů tun potravin. 
Světová populace bude v roce 2050 dosahovat 9 miliard osob a poptávka po potravinách 
naroste o 70 procent. Pro celosvětové zemědělské systémy a rovněž pro spotřebitele v Evropě 
to bude představovat velké problémy. Je to jen další důvod k větší podpoře místní 
a ekologické produkce potravin. 

Program pro spotřebitele musí mít jasnou vizi, být ucelený a brát v potaz události ve světě. 
V současné době se nacházíme v situaci, kdy vývoj v oblasti změny klimatu může být 
katastrofický, a proto je nutné spotřební společnost zásadním způsobem změnit. Program pro 
spotřebitele musí prosazovat cíl trvale udržitelného růstu stanovený ve strategii EU 2020, 
a tudíž podporovat nárůst udržitelné veřejné spotřeby služeb, jako je vzdělávání, zdravotní 
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péče a péče ve stáří. Právě to je v životě důležité; utváří komunitu a neprodukuje emise CO2. 

Pro podporu udržitelné spotřeby mají klíčový význam i veřejné zakázky. Nejen, že by 
požadavek vysoké úrovně ochrany životního prostředí a stejně tak pracovních práv 
a kolektivních smluv měl být povolen, ale měl by být rovněž povinný. 

Bezpečnost potravin a výrobků

Podle průzkumu v členských organizacích Evropského sdružení spotřebitelských svazů 
(BEUC) mají spotřebitelé dvě nejvyšší priority – lepší ochranu v oblasti finančních služeb 
a potraviny, spolu s nedávným nárůstem jejich cen. V roli spotřebitelů vydáváme velkou část 
svých příjmů na potraviny, a tudíž je třeba, aby se v programu pro spotřebitele objevila 
bezpečnost, označování a další aspekty týkající se potravin. 

Máme-li se vypořádat s obezitou a podporovat výběr zdravých potravin, je nutné, aby 
spotřebitelé disponovali jasnějšími informacemi, než mají k dispozici nyní. Informace 
o potravinách musí být kompletní a snadno srozumitelné. Rovněž je nutné zavést vyšší úrovně 
bezpečnosti potravin a do budoucna uvažovat o udržitelném označování potravin, aby se 
spotřebitelé mohli rozhodovat uvědoměleji. Problematika označování potravin je obsažena 
v návrhu nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, avšak otázka 
označování potravin by se měla objevit i v programu pro spotřebitele, jelikož potraviny jsou 
pro spotřebitele zásadní. 

Označování však na boj s obezitou, pesticidy a dalšími nebezpečnými chemickými látkami 
nestačí. Je třeba zakázat a omezit používání mnoha dalších látek na trhu, jako jsou umělé 
transtuky, které se přidávají do většiny zpracovaných potravin, přispívají k rozvoji 
kardiovaskulárních chorob a našim systémům zdravotní péče způsobují obrovské náklady. 

V oblasti potravin, zdraví a bezpečnosti se nový program pro spotřebitele rovněž musí zaměřit 
na nebezpečí spojené s bakteriemi rezistentními vůči antibiotikům. Nezasáhneme-li nyní, tyto 
bakterie zapříčiní velké zdravotní problémy a přinesou náklady v oblasti zdravotní péče. 
Program pro spotřebitele musí toto obrovské nebezpečí řešit a začít postupně zastavovat 
rozšířené a lékařsky nepodložené používání antibiotik v masném průmyslu, které veřejnému 
zdraví přináší velké problémy. 

Dále musí Komise v rámci programu pro spotřebitele přijmout konkrétní opatření zaměřená 
na omezení vystavování spotřebitelů a životního prostředí nebezpečným chemickým látkám. 
Spotřebitelé jsou denně vystavováni směsím chemikálií, o nichž je známo, že jsou 
karcinogenní nebo že narušují hormonální systém, jako jsou například parabeny využívané 
jako konzervanty téměř ve všech kosmetických přípravcích, krémech a šamponech. Tyto 
chemické látky jsou natolik nebezpečné a jejich využívání v takové míře rozšířené, že 
označování nestačí. Komise by měla zajistit rozsáhlejší výzkum v oblasti zdravotních rizik 
parabenů. Dále by se měla podrobněji zabývat příkladem Dánska, kde jsou parabeny 
zakázány ve výrobcích určených pro malé děti. 

Je třeba, aby byl systém rychlého varování RAPEX transparentnější a efektivnější, díky 
čemuž si zákonodárci budou moci více uvědomovat rizika spojená s určitým spotřebním 
zbožím. Je nutné zpřísnit a dobře uplatňovat pravidla pro obecnou bezpečnost výrobků 
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a zavést nebo zdokonalit zvláštní pravidla pro nebezpečné výrobky. Dále je třeba 
odpovídajícím způsobem regulovat nanotechnologie a označovat výrobky, v nichž jsou 
obsaženy. V určitých případech by rovněž měl existovat požadavek provést testy bezpečnosti 
hraček třetí stranou. 

Děti a reklama 

Děti patří k nejohroženějším skupinám spotřebitelů. Ačkoli avšak nejsou takovými 
„spotřebiteli“, jako jsou dospělí spotřebitelé, jelikož nemohou činit informovaná rozhodnutí, 
jsou ve velké míře vystaveny reklamám. Tímto problémem se musí program pro spotřebitele 
zabývat. 

Nejnaléhavěji je toho zapotřebí v oblasti ochrany dětí před reklamou na nezdravé potraviny. 
Celkem 177 milionů dětí na světě trpí obezitou a podle spotřebitelských organizací je jednou 
z příčin obrovské množství reklamy, jíž jsou děti vystaveny. 

Evropská unie se v rámci programu pro spotřebitele musí tímto problémem zabývat a zavést 
ochranu dětí před reklamou. Od roku 1991 platí ve Švédsku zákon, který zakazuje veškerou 
televizní a přímou reklamu zaměřenou na děti do 12 let. Děti jsou děti, nikoli spotřebitelé. 
Z toho důvodu by hlavní prioritou programu pro spotřebitele mělo být zohlednit zájem dětí 
a navrhnout zákaz televizní a přímé reklamy zaměřené na děti do 12 let. 

Digitální prostředí

Pro budoucnost spotřebitelské politiky je velkou výzvou prosazování zájmů „digitálního 
spotřebitele“. Aby mohlo být pro spotřebitele zajištěno bezpečné digitální prostředí, je v této 
oblasti třeba vyřešit značné problémy, musí být zaručen přístup k telekomunikačním sítím, 
jelikož ty umožňují sociální a ekonomické začlenění, a měla by být dodržována základní 
práva spotřebitelů, především ochrana jejich osobních údajů. Dále zde musí existovat 
konkurence na telekomunikačním trhu v EU, aby spotřebitelé měli možnost volby a jistotu 
kvality.

Prosazování práv a náprava

Systémy kolektivního odškodnění a alternativního urovnání sporů tvoří hlavní prvky důrazné 
strategie spotřebitelské politiky. Vítáme skutečnost, že alternativní řešení sporů bylo zařazeno 
k prioritám Aktu o jednotném trhu Komise, nicméně alternativní řešení nefungují, nejsou-li 
současně zavedeny systémy, pro něž představují alternativu: vyzýváme Komisi, aby 
urychleně předložila legislativní návrh soudního nástroje, jímž zajistí možnost kolektivního 
odškodnění spotřebitelů v celé EU. Je třeba se touto očividnou mezerou v nástrojích, které 
mohou spotřebitelé využít k prosazení svých práv, bezodkladně zabývat. 

Konečně, zásadní součástí zdravé občanské společnosti je jednoznačné zastoupení zájmu 
spotřebitelů. Je třeba jej umožnit a podporovat, nejen na úrovni EU, ale i na vnitrostátní 
úrovni ve všech členských státech. Mnoho let po vstupu do EU tomu tak v některých našich 
státech není a právě tam musí být uplatněna opatření vedoucí k budování kapacit 



PE469.961v01-00 14/14 PR\874291CS.doc

CS

spotřebitelského hnutí. 


