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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par jaunu patērētāju politikas stratēģiju
(2011/2149(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kas Līgumos iekļauta ar Līguma par 
Eiropas Savienību (LES) 6. pantu, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 26. pantu, kurā noteikts, ka 
„iekšējais tirgus aptver telpu bez iekšējām robežām, kurā saskaņā ar Līgumiem ir 
nodrošināta preču, personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite”,

– ņemot vērā LES 3. panta 3. punktu, saskaņā ar kuru Savienībai jāizveido „sociālā tirgus 
ekonomika ar augstu konkurētspēju, kuras mērķis ir panākt pilnīgu nodarbinātību un 
sociālo attīstību, kā arī vides augsta līmeņa aizsardzību un tās kvalitātes uzlabošanu”,

– ņemot vērā LESD 9. pantu, kurā noteikts, ka, „nosakot un īstenojot savu politiku un 
darbības, Savienība ņem vērā prasības, kas saistītas ar atbilstīga sociālās aizsardzības 
līmeņa nodrošināšanu, ar sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar izglītības, mācību un 
cilvēku veselības aizsardzības līmeņa paaugstināšanu”,

– ņemot vērā LESD 11. pantu, kurā noteikts, ka, „nosakot un īstenojot Savienības politiku 
un darbības, tajās jāparedz vides aizsardzības prasības, lai veicinātu noturīgu attīstību”,

– ņemot vērā LESD 12. pantu, kurā noteikts, ka „patērētāju tiesību aizsardzības prasības 
ņem vērā, nosakot un īstenojot pārējo Savienības politiku un darbības”,

– ņemot vērā LESD 14. pantu un Līgumam pievienoto 26. protokolu par sabiedriskiem (ar 
ekonomiku saistītiem) pakalpojumiem,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropadomei „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā tā 2011. gada 6. jūlija normatīvo rezolūciju par Padomes nostāju pirmajā 
lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par pārtikas informācijas 
sniegšanu patērētājiem, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006 
un atceļ Direktīvas 87/250/EEK, 90/496/EEK, 1999/10/EK, 2000/13/EK, 2002/67/EK, 
2008/5/EK un Regulu (EK) Nr. 608/20041,

– ņemot vērā tā 2011. gada 23. jūnija normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par patērētāju tiesībām2,

– ņemot vērā Eiropas Patērētāju centru tīkla 2010. gada ziņojumu, Eiropas Savienības 
Oficiālo publikāciju birojs, 2011, 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0324.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0293.
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– ņemot vērā 2011. gada 11. marta Komisijas paziņojumu „Vietējie patērētāji vienotajā 
tirgū”, Rezultātu tablo par patērētāju apstākļiem 5. izdevumu (SEC(2011)0299),

– ņemot vērā 2010. gada 22. oktobra Komisijas paziņojumu „Likt tirgiem strādāt patērētāju 
labā”, Patēriņa tirgu rezultātu pārskata 4. izdevumu (SEC(2010)1257),

– ņemot vērā 2010. gada 20. oktobra rezolūciju par finanšu, ekonomikas un sociālo krīzi: 
ieteikumi veicamajiem pasākumiem un iniciatīvām (vidusposma ziņojums)1,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 21. septembra rezolūciju par iekšējā tirgus izveidi 
elektroniskās komercijas jomā2,

– ņemot vērā profesora Mario Monti 2010. gada 9. maija ziņojumu Komisijai par vienotā 
tirgus izaugsmi „Jauna stratēģija vienotajam tirgum”, 

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 20. maija rezolūciju par vienotā tirgus nodrošināšanu 
patērētājiem un pilsoņiem3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 10. marta Direktīvu 2010/13/ES 
par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus 
noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju 
pakalpojumu direktīva) (kodificēta versija)4,

– ņemot vērā tā 2010. gada 9. marta rezolūciju par patērētāju aizsardzību5,

– ņemot vērā ziņojumu par Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulas 
(EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu 
īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā, (Regula par sadarbību patērētāju tiesību 
aizsardzības jomā) piemērošanu (COM(2009)0336),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par pārrobežu elektronisko komerciju 
uzņēmumu attiecībās ar patērētājiem ES (COM(2009)0557),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 7. jūlija paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par harmonizētu 
patērētāju sūdzību un aptauju klasificēšanas un ziņošanas metodoloģiju
(COM(2009)0346) un tam pievienoto Komisijas ieteikumu projektu (SEC(2009)0949), 

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 2. jūlija paziņojumu par patērētāju acquis īstenošanu 
(COM(2009)0330) un Komisijas 2009. gada 2. jūlija ziņojumu par Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas 
par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā, (Regula par sadarbību 
patērētāju tiesību aizsardzības jomā) piemērošanu (COM(2009)0336),

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0376.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA (2010)0320.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA (2010)0186.
4 OV L 95, 15.4.2010, 1. lpp.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA (2010)0046.
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– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 29. jūnija ieteikumu par pasākumiem vienotā tirgus 
darbības uzlabošanai1 un Komisijas 2004. gada 12. jūlija ieteikumu par iekšējo tirgu 
regulējošu direktīvu transponēšanu valsts tiesību aktos2, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīvu 2009/48/EK 
par rotaļlietu drošumu (Rotaļlietu drošuma direktīva)3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz 
produktu tirdzniecību un kuras mērķis ir radīt vispārīgu akreditācijas un tirgus uzraudzības 
noteikumu un principu sistēmu4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. decembra 
Direktīvu 2007/65/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 89/552/EEK par dažu tādu 
televīzijas raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšanu, kas ietverti 
dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos5,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai „ES Patērētāju politikas stratēģija 2007.–
2013. gadam — patērētāju tiesību nodrošināšana, labklājības uzlabošana, efektīva 
aizsardzība” un Parlamenta 2008. gada 20. maija rezolūciju par ES Patērētāju politikas 
stratēģiju 2007.–2013. gadam6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra ieteikumu 
2006/952/EK par nepilngadīgo un cilvēka cieņas aizsardzību un par tiesībām uz atbildi 
saistībā ar Eiropas audiovizuālo un tiešsaistes informācijas pakalpojumu nozares 
konkurētspēju7,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Vienotā tirgus, ražošanas un 
patēriņa nodaļas ziņojumu „Šķēršļi, kas kavē Eiropas iekšējā tirgus darbību (2008)”8,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulu (EK) 
Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu 
īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā („Regula par sadarbību patērētāju tiesību 
aizsardzības jomā”)9,

– ņemot vērā tā 2006. gada 12. decembra rezolūciju par Padomes kopējo nostāju, lai 
pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko izveido Kopienas rīcības 
programmu patērētāju tiesību aizsardzības politikas jomā (no 2007. gada līdz 

                                               
1 OV L 176, 7.7.2009., 17. lpp.
2 OV L 98, 16.4.2005., 47. lpp.
3 OV L 170, 30.6.2.2009., 1. lpp.
4 OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.
5 OV L 332, 18.12.2007., 27. lpp.
6 OV C 180E, 17.7.2008., 26. lpp..
7 OV L 378, 27.12.2010., 72. lpp.
8 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
9 OV L 364, 9.12.2004., 1. lpp.
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2013. gadam)1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīvu 2005/29/EK, 
kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem 
un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK par maldinošu reklāmu, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 („Negodīgas komercprakses 
direktīva”)2,

– ņemot vērā Padomes 1998. gada 24. septembra Ieteikumu 98/560/EK par Eiropas 
audiovizuālās un informācijas pakalpojumu nozares konkurētspējas attīstību, veicinot 
nacionālos satvarus, kuru mērķis ir panākt pielīdzināmu un efektīvu mazgadīgo personu 
un cilvēku cieņas aizsardzības līmeni3,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu, Ekonomikas un 
monetārās komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A7-0000/2011),

A. tā kā ES pilsoņiem ir nozīmīga loma kā patērētājiem, lai sasniegtu stratēģijas „ES 2020” 
mērķus — gudra, ilgtspējīga un integrējoša izaugsme, jo patēriņa izdevumi veido vairāk 
nekā pusi no ES IKP,

B. tā kā saskaņā ar 2011. gada marta Rezultātu tablo par patērētāju apstākļiem 17 % no ES 
iedzīvotājiem ir nabadzīgi, vērtējot pēc materiālās nenodrošinātības rādītāja, 

C. tā kā patērētāji neveido vienu atsevišķu viendabīgu grupu un tā kā Patērētāju programmā 
jāvēršas pret šiem patērētāju nevienlīdzīgajiem apstākļiem,

D. tā kā ES ir izvirzījusi mērķus samazināt CO2 emisijas, aicinot samazināt preču patēriņu un 
padarīt patēriņu ilgtspējīgāku,

E. tā kā pareizi funkcionējošam iekšējam tirgum būtu jāpiedāvā patērētājiem plašs augstas 
kvalitātes produktu un pakalpojumu sortiments par konkurētspējīgām cenām, vienlaicīgi 
nodrošinot arī patērētāju tiesību augsta līmeņa aizsardzību un vides aizsardzību, 

F. tā kā iekšējam tirgum nedrīkst ļaut augt uz strādājošo iedzīvotāju apstākļu rēķina, un ES 
jānodrošina, ka prioritāte vienmēr ir darba tiesībām, nevis brīvai pakalpojumu apritei,

G. tā kā šķiet, ka patērētāji negrib izmantot priekšrocības, kuras sniedz tirgus integrācija, jo 
viņi nejūtas pārliecināti, ka viņu tiesības tiks pienācīgi aizstāvētas, veicot pārrobežu 
pirkumus,

H. tā kā Komisijai un atbildīgajām iestādēm valstīs ir jāpastiprina centieni sasniegt mērķi 
augstā līmenī aizsargāt patērētājus,

                                               
1 OV L 404, 30.12.1998., 39. lpp.
2 OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.
3 OV L 270, 7.10.1998., 48. lpp. 
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I. tā kā pašreizējās ekonomikas lejupslīdes dēļ vēl jo svarīgāka ir spēcīga un pastāvīga 
īstenošana, jo krīze izraisa pastiprinātu patērētāju neaizsargātību,

J. tā kā Eiropas Parlaments un valstu parlamenti var atbalstīt patērētāju aizsardzības tiesību 
aktu labāku transponēšanu un īstenošanu, turpinot ciešu savstarpējo sadarbību,

I. Galvenie mērķi

1. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu īstenot Patērētāju programmu un uzsver nepieciešamību 
visus turpmākos pasākumus attiecībā uz patērētāju politiku pamatot uz holistisku pieeju 
un patērētājiem veltīt lielāko uzmanību vienotajā tirgū;

2. uzsver nepieciešamību pareizi piemērot esošos tiesību aktus (jo īpaši jaunāko direktīvu par 
patērētāju tiesībām), līdztekus atbilstoši izplatot jaunos „spēles noteikumus”;

3. uzsver daudzos uzdevumus, kuri jārisina Patērētāju programmai: nodrošināt, ka privātais 
patēriņš kļūst ilgtspējīgāks, samazināt patērētāju nevienlīdzību, samazināt patērētāju 
pakļaušanu kaitīgām ķīmiskām vielām un produktiem un aizsargāt bērnus no reklāmas; 

4. aicina Komisiju īstenot izstrādātās „ES patērētāju acquis” sistemātiskāku ietekmes 
novērtējumu un politikas revīziju atbilstošos gadījumos;

II. Patērētāju iespējas

5. norāda, ka milzīgā elektroniskās komercijas pieauguma dēļ jāpaaugstina patērētāju 
uzticība pārrobežu tiešsaistes pirkumu darījumiem, nodrošinot viņu tiesības arī internetā;

6. uzsver vajadzību interneta izmantošanas un intelektuālā īpašuma tiesību jomā nodrošināt 
tādu līdzsvaru, kas vairāk orientēts uz patērētājiem; 

7. uzsver nepieciešamību nodrošināt patērētājus ar skaidrāku informāciju, piemēram, 
izmantojot vienības cenas norādīšanas noteikumus un tīmekļa vietnes internetā, kurās 
precīzi un skaidri salīdzinātas cenas; 

8. pauž nožēlu par pieaugošo informācijas pārslodzi internetā attiecībā uz līgumu 
noteikumiem un nosacījumiem;

9. aicina Komisiju sniegt lielāku atbalstu, sniedzot finansējumu spēju palielināšanai un 
publicitātei, patērētāju organizācijām un sabiedriskajām iestādēm, lai tās īstenotu savu 
starpnieka funkciju, tādējādi stiprinot patērētāju iespējas; 

10. uzsver, ka, lai gan arvien pieaug interneta lietotāju skaits, ne visiem patērētājiem ir 
iespējas vai spēja izmantot internetu, tāpēc uzsver dažādu pakalpojumu modeļu nozīmi; 

11. aicina Komisiju izpētīt, kā koncentrācija liberalizētajos sektoros ietekmē patērētājus; 

III.Patērētāju aizsardzība un produktu nekaitīgums

12. uzsver nepieciešamību nodrošināt labāku neaizsargāto patērētāju grupu, piemēram, bērnu 
un vecāka gadagājuma cilvēku, aizsardzību; norāda, ka bērni ir pakļauti intensīvai 
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reklāmai, lai gan viņiem nav iespēju veikt kompetentu izvēli; 

13. mudina Komisiju ietvert bērnu aizsardzību starp galvenajām Patērētāju programmas 
prioritātēm un ierosina aizliegt televīzijas reklāmas un tiešās reklāmas, kuru 
mērķauditorija ir bērni līdz 12 gadiem; 

14. uzsver, ka steidzami jāpaaugstina vispārējais patēriņa produktu drošuma standarts ES, jo 
patērētāji katru dienu saskaras ar ķīmisko vielu sajaukumiem, kas ir kancerogēni vai grauj 
hormonālo sistēmu; 

15. mudina Komisiju nodrošināt papildu pētījumus par parabēnu izraisītajiem veselības 
riskiem; 

16. mudina Komisiju saistībā ar pārtikas nekaitīgumu meklēt risinājumu pret antibiotikām 
rezistentu baktēriju problēmai un cīnīties pret medicīniski nepamatotu antibiotiku 
lietošanu gaļas rūpniecībā; 

17. norāda, ka ir svarīgi, lai Komisija Patērētāju programmā risinātu arī jautājumu par pārtikas 
marķēšanas nozīmi; 

18. mudina Komisiju aizsargāt patērētājus, veicot stingrus pasākumus, lai samazinātu 
mākslīgo transtaukskābju klātbūtni pārtikā; 

19. aicina uzlabot produktu nekaitīguma garantijas, it īpaši elektroniskajā komercijā interneta 
tirgū;

20. aicina RAPEX ziņojumu sistēmu padarīt skaidrāku un efektīvāku, lai likumdevēji būtu 
informēti par riskiem, ko rada atsevišķi patēriņa produkti;

21. aicina mērķtiecīgi finansēt pētniecību, lai uzlabotu patērētāju aizsardzību, ņemot vērā, ka 
projektu finansējums bieži vien nesedz zinātniskās pētniecības izmaksas; norāda, ka bez 
finansējuma nodrošināšanas pētniecības programmās ir svarīgi ņemt vērā arī patērētāju un 
mājsaimniecību viedokļus;

22. aicina Komisiju pieņemt lēmumus par tādiem jautājumiem kā preču tirdzniecība un 
negodīgi līguma noteikumi, noteikumu par negodīgu komercpraksi (NKP) pārskatīšanu, 
Direktīvu par patēriņa kredītlīgumiem, maldinošu reklāmu, paplašināt Direktīvas par 
kavētiem maksājumiem1 darbības jomu, lai tajā ietvertu uzņēmēju attiecības ar 
patērētājiem un vispārīgu jautājumu par to, vai NKP noteikumi jāpiemēro uzņēmēju 
savstarpējām attiecībām;

IV. Sociālākas un ilgtspējīgākas Eiropas veidošana

23. aicina Komisiju Patērētāju programmā ietvert pieejamības perspektīvu patērētājiem un 
uzsvērt sociālākas Eiropas nozīmi, kurā sociālie pakalpojumi tiktu finansēti solidāri;

24. aicina Komisiju risināt jautājumu par to, kā privātais patēriņš varētu kļūt ilgtspējīgāks, lai 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīva 2000/35/EK par maksājumu kavējumu 
novēršanu komercdarījumos OV L 200, 8.8.2000.
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veicinātu ekonomiku, kas rada mazas oglekļa emisijas, saskaņā ar stratēģijā 
„ES 2020”noteiktajiem mērķiem; 

V. Patērētāju tiesību un tiesiskās aizsardzības īstenošana

25. mudina Komisiju palīdzēt ECC-net un patērētāju aizsardzības centru tīklam izmantot 
visus saziņas līdzekļu veidus, lai uzlabotu patērētāju informēšanu par savu darbu un 
attīstītu kapacitāti labākai saziņai ar patērētājiem un tirgotājiem;

26. aicina veidot pieejamākus un efektīvākus tiesiskās aizsardzības mehānismus, piemēram, 
alternatīvus strīdu risināšanas veidus, kolektīvu tiesisko aizsardzību vai strīdu risināšanu 
tiešsaistē, lai piešķirtu lielākas tiesības patērētājiem ES;

27. uzsver nepieciešamību pienācīgi finansēt gaidāmo daudzgadu finanšu shēmu periodam 
pēc 2013. gada un ņemt vērā Patērētāju programmā izvirzītos vērienīgos mērķus;

o

o o

28. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Komisijai jāpublicē Patērētāju programma līdz 2012. gada maijam, turpinot ES 
Patērētāju stratēģiju 2007.–2013. gadam (COM (2007) 99 galīgā redakcija). Tā tiks publicēta 
kā Komisijas paziņojums un ietvers visas iniciatīvas attiecībā uz patērētājiem, sākot no 
2012. gada, tomēr tā aptvers plašāku darbības jomu nekā ES Patērētāju stratēģija 2007.–
2013. gadam. Mēs atzinīgi vērtējam šo vērienīgo pieeju un mudinām Komisiju izstrādāt arī 
Zaļo grāmatu, lai patērētāju tiesību organizācijām, pilsoņiem, valstu parlamentiem un 
valdībām būtu reāls pamats diskusijām.

Patērētāju programmai vispusīgi jāaptver visas svarīgās tēmas un uzdevumi, kuri būs jārisina 
patērētāju jomā. Tai jābūt ES patērētāju politikas stūrakmenim un pirmo reizi jāpiešķir 
konkrēta nozīme ES līguma principam, saskaņā ar kuru patērētāju intereses ir jāņem vērā 
visās citās svarīgās ES politikās. 

Lai nodrošinātu pārtikas nekaitīgumu, veselībai un produktu drošumam ir jābūt galvenajai 
prioritātei Patērētāju programmā. Tomēr mums nepieciešama arī tāda Patērētāju programma, 
kas samazinās nevienlīdzību starp patērētājiem Eiropā, veicinās ekonomiku, kas rada mazas 
oglekļa emisijas, kā tas nolemts stratēģijā „ES 2020”, un aizsargās bērnus no reklāmas. 
Vispārīgāk runājot, ir jārisina jaunas problēmas, ar kuriem jāsastopas modernajai sabiedrībai, 
piemēram, mūsu tirgu globalizācija, ekonomikas digitalizācija un sabiedrības novecošanās, kā 
arī tiesību/tiesiskās aizsardzības īstenošanas instrumenti un atbalsts patērētāju organizācijām. 

Patērētāju rezultātu tablo un Patērētāju iespēju programma 

Neseni Komisija pētījumi rāda, ka ievērojami jāpalielina patērētāju iespējas. Patērētāju 
iespējas ir atkarīgas no patērētāju tiesību un informācijas pārzināšanas, labi zināmām un 
efektīvām nevalstiskajām organizācijām un sabiedriskajām iestādēm, aktīviem medijiem un 
vienkāršas un pieejamas tiesiskās aizsardzības.

Patērētāju apstākļu kvalitāte dalībvalstīs tiek uzraudzīta, izmantojot 2011. gada marta 
Rezultātu tablo par patērētāju apstākļiem (SEC (2011)). Eiropas Komisijas 2011. gada 
11. martā publicētajā 5. patērētāju rezultātu tablo redzams nepārprotams patērētāju apstākļu 
uzlabojums gandrīz visās ES valstīs pēc straujā pasliktinājuma 2009. gadā. Rezultātu tablo arī 
apstiprina plaisas pieaugumu starp vietējo un pārrobežu elektronisko komerciju, plašu 
nabadzību un daudzu Eiropas pilsoņu nespēju piekļūt pamatprecēm un pakalpojumiem, kā arī 
milzīgas patērētāju bažas par pārtikas nekaitīgumu. 

Patērētāju iespēju pakete, kuru Eiropas Komisija publicēja 2011. gada 11. aprīlī, ir parādījusi 
patērētāju zināšanu trūkumu par savām tiesībām un apstiprinājusi vajadzību palielināt 
patērētāju iespējas. Patērētājiem jāspēj saprast, kādi ir interneta laikmeta vislabākie 
iespējamie rīki, lai zinātu, varētu izvēlēties un vislabākajā veidā izmantotu savas tiesības 
aizvien mainīgākajā tirgū. Būtiska ir sabiedrisko iestāžu, kā arī patērētāju organizāciju aktīva 
iesaistīšanās, tāpēc jānodrošina to finansējums. Veidojot un atbalstot spēcīgas un kompetentas 
patērētāju organizācijas, var patiesi palīdzēt paaugstināt patērētāju informētību un pārstāvēt 
viņu intereses gan politikas veidošanā, gan īstenajā dzīvē. 
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2011. gada oktobrī Rezultātu tablo 6. izdevums parādīs 50 galvenos patērētāju tirgus atbilstoši 
patērētāju priekšstatiem par pārredzamību, salīdzināmību, uzticamību, problēmām, sūdzībām, 
pāreju un kopējo apmierinātību. 

Iepriekš minētie pētījumi Eiropas Savienībai sniedz spēcīgu signālu veikt konkrētas darbības, 
lai palielinātu patērētāju iespējas un patērētāju aizsardzību. 

Sociālā un vides ilgtspēja

Patērētāju apstākļi Eiropā ievērojami atšķiras. Ir 499 miljoni iedzīvotāju, pilsoņu, cilvēku, un 
katram no viņiem ir atšķirīgi apstākļi. Aptuveni 80 miljoni cilvēku, no kuriem 19 miljoni ir 
bērnu, nevar atļauties tādas pamatlietas kā siltu mājokli, maksāt īres maksu vai atļauties 
vasaras brīvdienas ārpus savām mājām. Jāvēršas pret šo patērētāju apstākļu nevienlīdzību, un 
Patērētāju programmā jāparedz pieejamības perspektīva patērētājiem. Lai samazinātu 
nevienlīdzību starp patērētājiem un pilsoņiem, ir svarīgi, lai sociālie pakalpojumi tiktu 
finansēti solidāri un tie būtu pieejami ikvienam. 

Saskaņā ar stratēģiju „ES 2020” Eiropas mērķis ir izveidot gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi. ES ir izvirzījusi vērienīgus mērķus, lai samazinātu CO2 emisijas, un, ja mēs 
vēlamies sasniegt šos mērķus un Eiropas Savienībā izveidot ekonomiku, kas rada mazas 
oglekļa emisijas, mums jānodrošina, lai privātais patēriņš kļūst ilgtspējīgāks, jo tas nodrošina 
56 % no ES IKP.

Patērētāju programmā jānorāda, kā privātais patēriņš var veicināt ekonomiku, kura rada mazas 
oglekļa emisijas. Visstraujāk pieaugošo CO2 emisiju avotu Eiropas Savienībā rada transporta 
un enerģētikas nozares. Iekšējais tirgus veido ārējās ietekmes CO2 emisiju veidā. Patērētāju 
programmai jāveicina pāreja uz ekonomiku, kas rada mazas oglekļa emisijas, un tas paredz 
veicināt vietējo patēriņu, lai samazinātu CO2 emisijas, ko rada transporta nozare ES. Tas arī 
nozīmē veicināt pārstrādi un otrreizējo patēriņu, tomēr nepietiek tikai ar pārstrādi, 
patērētājiem piedāvātajiem produktiem jābūt visenergoefektīvākajiem.

Vēl viena problēma, kas jārisina Patērētāju programmā, ir pārtikas atkritumi, jo katru gadu ES 
atkritumos nokļūst 90 miljoni tonnu pārtikas. 2050. gadā pasaules iedzīvotāju skaits pieaugs 
līdz 9 miljardiem cilvēku, un pārtikas pieprasījums palielināsies par 70 %. Tas radīs lielu 
izaicinājumu globālajām lauksaimniecības sistēmām un arī patērētājiem Eiropā. Tas ir tikai 
vēl viens iemesls, lai veicinātu lokālāku un videi draudzīgāku pārtikas ražošanu. 

Patērētāju programmai jābūt holistiskai un ar vīziju, tai ir jāatspoguļo pasaulē notiekošais. 
Pašlaik mēs varam gaidīt potenciāli postošus notikumus klimata pārmaiņu jomā, tāpēc 
patērētāju sabiedrībai ir pamatīgi jāmainās. Patērētāju programmai jāveicina stratēģijas 
„ES 2020” ilgtspējīgas izaugsmes mērķis, un līdz ar to ilgtspējīgu pakalpojumu, piemēram, 
izglītības, veselības aprūpes un vecu cilvēku aprūpes, sabiedriskā patēriņa pieaugums. Tieši 
tas ir nozīmīgākais mūsu dzīvē; tas veido kopienu un nerada CO2 emisijas. 

Lai veicinātu ilgtspējīgu patēriņu, svarīga nozīme ir arī publiskajiem iepirkumiem. Publiskos 
iepirkumos ne tikai jāatļauj augsti vides aizsardzības, kā arī darba tiesību un kolektīvo līgumu 
standarti, bet tie pat jānosaka par obligātiem. 
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Pārtikas nekaitīgums un produktu drošums

Saskaņā ar aptauju BEUC dalīborganizācijās galvenās divas prioritātes patērētājiem ir labāka 
aizsardzība finanšu pakalpojumu un pārtikas nozarē, ietverot arī neseno pārtikas cenu 
pieaugumu. Kā patērētāji mēs tērējam lielu ienākumu daļu pārtikas iegādei, un tāpēc ir 
būtiski, lai Patērētāju programmā tiktu iekļauti tādi pārtikas aspekti kā nekaitīgums, 
marķējums u.c. 

Lai cīnītos pret aptaukošanos un veicinātu veselīgu izvēli, patērētājiem nepieciešama 
skaidrāka informācija nekā šobrīd. Informācijai par pārtiku jābūt pilnīgai un viegli 
saprotamai. Ir nepieciešami arī augstāki pārtikas nekaitīguma standarti un ilgtspējīga pārtikas 
marķējuma redzējums, lai patērētāji varētu veikt kompetentāku izvēli. Pārtikas marķēšana 
notiek saskaņā ar priekšlikumu par regulu par pārtikas informācijas sniegšanu patērētājiem, 
tomēr pārtikas marķēšanas jautājums jārisina arī Patērētāju programmā, jo pārtika 
patērētājiem ir būtiska. 

Tomēr nepietiek tikai ar marķēšanu, lai risinātu jautājumus par aptaukošanos, pesticīdiem un 
citām bīstamām ķīmiskām vielām. 
Tirgū jāaizliedz un jāierobežo daudz vairāk vielu, piemēram, mākslīgās transtaukskābes, ko 
izmanto vairumā pārstrādātas pārtikas un kas veicina sirds un asinsvadu slimības un milzīgus 
veselības aprūpes sistēmu izdevumus.

Saistībā ar pārtiku, veselību un nekaitīgumu jaunajai Patērētāju programmai jārisina arī 
jautājums par apdraudējumu, ko rada pret antibiotikām rezistentas baktērijas. Ja mēs 
nerīkosimies tagad, tas izraisīs lielas veselības problēmas un veselības aprūpes izmaksas. 
Patērētāju programmai jārisina jautājums par šo milzīgo apdraudējumu, uzsākot pakāpeniski 
pārtraukt plaši izplatīto un medicīniski nepamatoto antibiotiku lietošanu gaļas rūpniecībā, kas 
rada lielas problēmas sabiedrības veselībai. 

Komisijai arī jāparedz konkrēti pasākumi Patērētāju programmā, lai samazinātu patērētāju un 
vides pakļaušanu vielām, kas satur kaitīgas ķīmiskas vielas. Patērētāji katru dienu sastopas ar 
tādu ķīmisko vielu sajaukumiem, par kuriem zināms, ka tie izraisa vēzi un izjauc hormonālo 
sistēmu, piemēram, parabēni, kurus izmanto kā konservantus gandrīz visā kosmētikā, krēmos 
un šampūnos. Ņemot vērā šo ķīmisko vielu bīstamību un plašo pielietojumu patēriņa 
produktos, nepietiek tikai ar marķēšanu. Komisijai jānodrošina plašāki pētījumi par parabēnu 
veselības riskiem. Ir rūpīgi jāizskata arī Dānijas piemērs, kurā parabēni ir aizliegti maziem 
bērniem paredzētos produktos. 

Ir nepieciešams, lai RAPEX ziņojumu sistēma kļūtu vēl skaidrāka un efektīvāka, lai 
likumdevēji būtu labāk informēti par riskiem, ko rada atsevišķi patēriņa produkti. Jāpastiprina 
un atbilstoši jāievieš noteikumi par vispārējo produktu drošumu, un jāizstrādā vai jāuzlabo 
īpaši noteikumi par bīstamiem produktiem. Atbilstoši jāreglamentē nanotehnoloģijas, un 
jāmarķē produkti, kuri satur nanomateriālus. Noteiktos gadījumos nepieciešamas arī rotaļlietu 
drošuma pārbaudes, ko veic neatkarīga trešās puse. 
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Bērni un reklāma 

Bērni ir viena no visneaizsargātākajām patērētāju grupām. Lai gan bērni nav tādi patērētāji kā 
pieaugušie patērētāji, jo viņi nevar izdarīt kompetentu izvēli, viņi tiek pakļauti intensīvai 
reklāmai. Patērētāju programmai šī problēma jārisina. 

Šī nepieciešamība ir īpaši steidzama, lai pasargātu bērnus no neveselīgas pārtikas reklāmas. 
177 miljoni bērnu pasaulē cieš no aptaukošanās, un, atsaucoties uz patērētāju organizācijām, 
viens no tā iemesliem ir milzīgais reklāmas daudzums, kas ietekmē bērnus. 

Eiropas Savienībai jārisina šī problēma un Patērētāju programmā jāaizsargā bērni no 
reklāmas. Šāds aizliegums pastāv Zviedrijā kopš 1991. gada, un tas aizliedz jebkāda veida 
reklāmu televīzijā un tiešo reklāmu, kuras mērķauditorija ir bērni līdz 12 gadiem. Bērni ir 
bērni, nevis patērētāji. Tāpēc galvenajai Patērētāju programmas prioritātei jābūt bērna 
perspektīvas ieviešanai un televīzijas un bērniem līdz 12 gadiem paredzētas tiešās reklāmas 
aizlieguma ierosināšanai. 

Digitālā vide

„Digitālā patērētāja” interešu atbalstīšana ir galvenais izaicinājums patērētāju politikas 
nākotnē. Šajā jomā ir nozīmīgas problēmas, kurām jāmeklē risinājums, piemēram, patērētāja 
nodrošināšana ar drošu digitālo vidi, garantēta piekļuve telekomunikāciju tīkliem kā sociālās 
un ekonomiskās integrācijas līdzeklim, patērētāju pamattiesību ievērošana, jo īpaši personas 
datu aizsardzība. Turklāt ES telekomunikāciju tirgū jābūt konkurencei, lai patērētājiem 
nodrošinātu izvēli un kvalitāti.

Tiesību un tiesiskās aizsardzības īstenošana

Spēcīgas patērētāju politikas stratēģijas elementi ir gan kolektīvā tiesiskā aizsardzība, gan 
alternatīvas strīdu risināšanas (ASR) sistēmas. Mēs atzinīgi vērtējam faktu, kas ASR ir 
integrēta Komisijas Vienotā tirgus aktā kā prioritāte, tomēr alternatīvi risinājumi nedarbojas, 
ja nedarbojas arī sistēmas, kurām tā ir alternatīva: mēs aicinām Komisiju drīzāk nākt klajā ar 
tiesību akta priekšlikumu par tiesu instrumentu, lai nodrošinātu, ka kolektīva tiesiskā 
aizsardzība ir pieejama visā ES. Lai īstenotu patērētāju tiesības, ir tūlīt jāuzsāk šīs 
acīmredzamās nepilnības novēršana patērētāju instrumentu kopumā. 

Visbeidzot spēcīga patērētāju interešu pārstāvēšana ir nozīmīga pilsoniskas sabiedrības 
sastāvdaļa. Jārod šādas pārstāvēšanas iespēja, un tā jāveicina ne tikai ES līmenī, bet arī visu 
dalībvalstu līmenī. Daudzus gadus pēc pievienošanās ES tas nav īstenots visās mūsu valstīs, 
un šajās valstīs ir nepieciešami patērētāju kustības spēju palielināšanas pasākumi. 


