
PR\877076PT.doc PE469.961v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores

2011/2149(INI)

12.9.2011

PROJECTO DE RELATÓRIO
sobre uma nova estratégia em matéria de política dos consumidores
(2011/2149(INI))

Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores

Relatora: Kyriacos Triantaphyllides



PE469.961v02-00 2/15 PR\877076PT.doc

PT

PR_INI

Í N D I C E

Página

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU.........................................3

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS...............................................................................................11



PR\877076PT.doc 3/15 PE469.961v02-00

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre uma nova estratégia em matéria de política dos consumidores
(2011/2149(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, incorporada nos 
Tratados pelo artigo 6.º do Tratado da União Europeia (TUE), 

– Tendo em conta o artigo 26.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), nos termos do qual «o mercado interno compreende um espaço sem fronteiras no 
qual a livre circulação das mercadorias, das pessoas, dos serviços e dos capitais é 
assegurada de acordo com as disposições dos Tratados»,

– Tendo em conta o artigo 3.º, n.º 3, do TUE, que obriga a União a empenhar-se na 
construção de "uma economia social de mercado altamente competitiva, que tenha como 
meta o pleno emprego e o progresso social, bem como um elevado nível de protecção e de 
melhoria da qualidade do ambiente",

– Tendo em conta o artigo 9.º do TFUE, nos termos do qual «na definição e execução das 
suas políticas e acções, a União tem em conta as exigências relacionadas com a promoção 
de um nível elevado de emprego, a garantia de uma protecção social adequada, a luta 
contra a exclusão social e um elevado nível de educação, formação e protecção da saúde 
humana»,

– Tendo em conta o artigo 11.º do TFUE, o qual estipula que “as exigências em matéria de 
protecção do ambiente devem ser integradas na definição e execução das políticas e 
acções da União, em especial com o objectivo de promover um desenvolvimento 
sustentável”,

– Tendo em conta o artigo 12.º do TFUE, o qual estipula que “as exigências em matéria de 
defesa dos consumidores serão tomadas em conta na definição e execução das demais 
políticas e acções da União”,

– Tendo em conta o artigo 14.º do TFUE e o seu Protocolo 26 relativo aos serviços de 
interesse (económico) geral,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho Europeu intitulada «Europa 
2020 - Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo» 
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta a sua Resolução legislativa, de 6 de Julho de 2011, sobre a posição do 
Conselho em primeira leitura tendo em vista a adopção do Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os 
géneros alimentícios, que altera os Regulamentos (CE) n.º 1924/2006 e (CE) 
n.º 1925/2006 e revoga as Directivas 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 
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2002/67/CE e 2008/5/CE e o Regulamento (CE) n.º 608/20041,

– Tendo em conta a sua Resolução legislativa, de 23 de Junho de 2011, sobre a proposta de 
directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos direitos dos consumidores2,

– Tendo em conta o Relatório anual 2010 da Rede de Centros Europeus do Consumidor, 
Serviço das Publicações Oficiais da União Europeia, 2011, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 11 de Março de 2011, intitulada 
“Consumers at home in the single market”, quinta edição do Consumer Conditions 
Scoreboard (SEC(2011)0299),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 22 Outubro de 2010, intitulada “Making 
Markets Work For Consumers”, quarta edição do painel de avaliação dos mercados de 
consumo (SEC(2010)1257),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de Outubro de 2010, sobre a crise financeira, 
económica e social: recomendações referentes a medidas ou iniciativas a tomar (relatório 
intercalar)3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 21 de Setembro de 2010, sobre a realização do 
mercado interno do comércio electrónico4,

– Tendo em conta o Relatório do Professor Mario Monti, de 9 de Maio de 2010, destinado à 
Comissão e intitulado ”Uma Nova Estratégia para o Mercado Único“, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de Maio de 2010, sobre um mercado único ao 
serviço dos consumidores e cidadãos5,

– Tendo em conta a Directiva 2010/13/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de 
Março de 2010, relativa à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros respeitantes à oferta de serviços de comunicação 
social audiovisual (Directiva "Serviços de Comunicação Social Audiovisual") (versão 
codificada)6,

– Tendo em conta a sua resolução, de 9 de Março de 2010, sobre a protecção dos 
consumidores7,

– Tendo em conta o relatório sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.º 2006/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro de 2004, relativo à cooperação 
entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do 
consumidor («regulamento relativo à cooperação no domínio da defesa do consumidor») 

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0324.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0293.
3 Textos Aprovados, P6_TA(2010)0376.
4 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0320.
5 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0186.
6 JO L 95 de 15.4.10, p. 1.
7 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0046.
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(COM(2009)0336),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre o comércio 
electrónico transfronteiras entre empresas e consumidores na UE (COM(2009)0557);

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 7 de Julho de 2009, ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões 
relativa a uma metodologia harmonizada para classificar e comunicar queixas e pedidos 
de informação dos consumidores (COM(2009)0346) e o respectivo projecto de 
recomendação da Comissão (SEC(2009)0949), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 2 de Julho de 2009, sobre a aplicação do 
acervo relativo à defesa do consumidor (COM(2009)0330) e o relatório da Comissão, de 2 
de Julho de 2009, sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.º 2006/2004 do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis 
pela aplicação da legislação de defesa do consumidor ("Regulamento relativo à 
cooperação no domínio da defesa do consumidor") (COM(2009)0336),

– Tendo em conta as recomendações da Comissão, de 29 de Junho de 2009, relativa a 
determinadas medidas para melhorar o funcionamento do mercado único1 e de 12 de Julho 
2004, sobre a transposição para o direito nacional de directivas relativas ao mercado 
interno2,

– Tendo em conta a Directiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de 
Junho de 2009, relativa à segurança dos brinquedos3,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 765/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 9 de Julho de 2008, que estabelece os requisitos de acreditação e fiscalização do 
mercado relativos à comercialização de produtos, que visa criar um quadro geral de regras 
e princípios em matéria de acreditação e de fiscalização do mercado4,

– Tendo em conta a Directiva 2007/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
Dezembro de 2007, que altera a Directiva 89/552/CEE do Conselho relativa à 
coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros relativas ao exercício de actividades de radiodifusão televisiva5,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao 
Comité Económico e Social Europeu intitulada "Estratégia comunitária em matéria de 
Política dos Consumidores 2007-2013 – Responsabilizar o consumidor, melhorar o seu 
bem-estar e protegê-lo de forma eficaz", bem como a Resolução do Parlamento Europeu, 
de 20 de Maio de 2008, sobre a estratégia da UE para a política de consumidores 2007-

                                               
1 JO L 176 de 7.7.2009, p. 17.
2 JO L 98 de 16.4.2005, p. 47.
3 JO L 170 de 30.6.2009, p. 1.
4 JO L 218 de 13.8.2008, p. 30.
5 JO L 332 de 18.12.2007, p. 27.
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20131,

– Tendo em conta a Recomendação 2006/952/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
20 de Dezembro de 2006, relativa à protecção dos menores e da dignidade humana e ao 
direito de resposta em relação à competitividade da indústria europeia de serviços 
audiovisuais e de informação em linha2,

– Tendo em conta o Relatório do Comité Económico e Social Europeu, Secção do Mercado 
Único, Produção e Consumo, sobre “Os entraves ao mercado único 2008”3,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de Outubro de 2004, relativo à cooperação entre as autoridades nacionais 
responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do consumidor (Regulamento relativo 
à cooperação no domínio da defesa do consumidor)4,

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de Dezembro de 2006, sobre a posição comum 
adoptada pelo Conselho tendo em vista a aprovação de uma decisão do Parlamento 
Europeu e do Conselho que institui um Programa de Acção Comunitária no domínio da 
política dos consumidores (2007-2013)5,

– Tendo em conta a Directiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
Maio de 2005, relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos 
consumidores no mercado interno e que altera a Directiva 84/450/CEE do Conselho 
relativa à publicidade enganosa, as Directivas 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 do Parlamento 
Europeu e do Conselho (directiva relativa às práticas comerciais desleais)6

,

– Tendo em conta a Recomendação 98/560/CE do Conselho, de 24 de Setembro de 1998, 
relativa ao desenvolvimento da competitividade da indústria europeia de serviços 
audiovisuais e de informação através da promoção de quadros nacionais conducentes a um 
nível comparável e eficaz de protecção dos menores e da dignidade humana7,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores e os pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, bem 
como da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2011),

A. Considerando que, enquanto consumidores, os cidadãos da UE têm um papel crucial a 
desempenhar na consecução dos objectivos da Estratégia ‘Europa 2020’ relativos a um 
crescimento inteligente, inclusivo e sustentável, uma vez que as despesas dos 
consumidores geram mais de metade do PIB da UE,

                                               
1 JO C 181 E de 17.7.2008, p. 26.
2 JO L 378 de 27.12.2006, p. 72.
3 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
4 JO L 364 de 9.12.2004, p. 1.
5 JO L 404 de 30.12.2006, p. 39.
6 JO L 149 de 11.6.2005, p. 22.
7 JO L 270 de 7.10.1998, p. 48. 
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B. Considerando que, segundo o Painel de avaliação do consumo de Março de 2011, 17% da
população da UE vivem na pobreza de acordo com a taxa de privação material, 

C. Considerando que os consumidores não formam um grupo homogéneo único e que as 
condições de desigualdade que entre os mesmos imperam devem ser acometidas no 
quadro da Agenda do Consumidor,

D. Considerando que a UE estabeleceu metas para a redução das emissões de CO2 e apelou à 
redução do consumo e a uma maior sustentabilidade deste último,

E. Considerando que um mercado interno que funcione cabalmente deve proporcionar aos 
consumidores uma maior escolha de produtos e serviços de qualidade a preços 
competitivos e oferecer, ao mesmo tempo, um elevado nível de protecção dos 
consumidores e do ambiente, 

F. Considerando que o crescimento do mercado interno não deve processar-se em detrimento 
das condições de vida da população activa e que cumpre à UE assegurar que os direitos 
laborais tenham sempre o primado sobre a livre circulação de serviços,

G. Considerando que os consumidores parecem relutantes em usufruir dos benefícios 
propiciados pela integração dos mercados, porquanto não confiam numa cabal protecção 
dos seus direitos quando efectuam compras transfronteiras,

H. Considerando que a Comissão e as autoridades judiciárias nacionais devem intensificar os 
seus esforços, a fim de lograr um elevado nível de protecção dos consumidores,

I. Considerando que o actual abrandamento económico torna ainda mais importante uma 
aplicação coerente e rigorosa da legislação, uma vez que a crise está a agravar a 
vulnerabilidade dos consumidores,

J. Considerando que o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais podem contribuir 
para uma melhor transposição e aplicação da legislação de defesa do consumidor, 
prosseguindo a sua estreita colaboração,

I. Objectivos principais

1. Congratula-se com a iniciativa da Comissão de criar uma Agenda do Consumidor e 
salienta ser necessário que todas as futuras medidas em matéria de política dos 
consumidores repousem numa abordagem holística e coloquem estes últimos no cerne do 
mercado único;

2. Assinala a necessidade de devida implementação da legislação em vigor (em particular, da 
última directiva relativa aos direitos dos consumidores), coadjuvada por uma divulgação 
adequada das novas “regras do jogo”;

3. Realça os inúmeros reptos enfrentados pela Agenda do Consumidor: assegurar uma maior 
sustentabilidade do consumo privado, reduzir níveis de desigualdade entre consumidores, 
reduzir a exposição destes últimos a substâncias e produtos químicos perigosos e proteger 
as crianças da publicidade; 
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4. Insta a Comissão efectuar, com maior regularidade, avaliações do impacto e auditorias da 
evolução do "acervo da EU em sede de consumidores", sempre que necessário;

II. Consumidores, agentes do mercado único

5. Frisa que, face ao enorme desenvolvimento do comércio electrónico, há que promover a 
confiança dos consumidores nas modalidades de compras transfronteiras em linha, 
garantindo, para o efeito, os seus direitos também na Internet;  

6. Sublinha a necessidade de assegurar um equilíbrio mais favorável aos consumidores 
quando estejam em causa a utilização da Internet e os direitos de propriedade intelectual; 

7. Destaca a necessidade de oferecer aos consumidores informações mais transparentes, 
nomeadamente mediante normas que garantam a indicação de preços unitários e de sítios 
Web que permitam a comparação de preços na Internet;  

8. Deplora o excesso crescente de informação na Internet em matéria de modalidades e 
condições contratuais;

9. Exorta a Comissão a prestar um maior apoio, mediante o financiamento do reforço de 
capacidades e publicidade, às organizações de consumidores e às autoridades públicas, 
enquanto intermediários, reforçando, nesse contexto, a capacidade de acção dos 
consumidores; 

10. Frisa que, sendo embora crescente o número de utilizadores da internet, nem todos os 
consumidores têm a oportunidade ou a capacidade de fazer uso da mesma, pelo que 
assinala a importância de diferentes modelos de serviços; 

11. Exorta a Comissão a examinar as implicações advenientes para os consumidores da 
concentração em sectores liberalizados; 

III.Protecção dos consumidores e segurança dos produtos

12. Salienta a necessidade de proporcionar uma protecção mais adequada a grupos de 
consumidores vulneráveis, como sejam as crianças e as pessoas idosas; realça que as 
crianças estão expostas a uma publicidade mais ampla embora não tenham a possibilidade 
de fazer escolhas informadas; 

13. Insta a Comissão a incluir a protecção das crianças entre as principais prioridades da 
Agenda do Consumidor e propõe uma proibição da publicidade televisiva e da publicidade 
directa destinada a menores de 12 anos;  

14. Salienta a necessidade urgente de incrementar o nível geral de segurança dos produtos de 
consumo na UE, porquanto os consumidores são diariamente confrontados com cocktails 
de substâncias químicas carcinogénicas ou nocivas ao sistema hormonal; 

15. Solicita à Comissão que elabore novos estudos sobre os riscos dos parabenos para a saúde;

16. Insta a Comissão, relativamente à segurança alimentar, a responder ao desafio das 
bactérias resistentes a antibióticos, bem como debruçar-se sobre a utilização não-clínica 
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de antibióticos na indústria da carne; 

17. Frisa ser vital que a Comissão aborde a questão referente à importância da rotulagem dos 
alimentos na Agenda de Protecção dos Consumidores; 

18. Exorta a Comissão a proteger os consumidores adoptando, para o efeito, medidas 
rigorosas tendentes a reduzir a presença de ácidos gordos trans nos produtos alimentares; 

19. Solicita as maiores garantias de segurança dos produtos, em particular no contexto do 
comércio electrónico no mercado interno;

20. Solicita que o sistema de notificação RAPEX se torne mais transparente e eficiente, por 
forma a que os legisladores tenham a consciência dos riscos suscitados por produtos 
específicos de consumo;

21. Insta ao financiamento da investigação orientada, no intuito de melhorar a protecção dos 
consumidores, atendendo a que o financiamento dos projectos não abrange, 
frequentemente, os custos da investigação científica; assinala que, para além de concessão 
de financiamento, se afigura igualmente importante ter em conta as opiniões dos 
consumidores e dos agregados familiares nos programas de investigação da UE;

22. Exorta a Comissão a tomar decisões sobre assuntos como sejam a venda de produtos e 
cláusulas contratuais abusivas, uma revisão das regras aplicáveis às práticas comerciais 
desleais (PCD), a Directiva relativa ao crédito aos consumidores, a publicidade enganosa, 
e o alargamento do âmbito da aplicação da Directiva relativa aos Atrasos de Pagamento1,
a fim de abranger as relações entre empresas e consumidores e a questão mais lata de 
saber se as normas referentes às PCD devem ser igualmente aplicáveis às relações entre 
empresas;

IV. Rumo a uma Europa mais social e sustentável

23. Convida a Comissão a incluir, na sua Agenda à Protecção dos Consumidores, uma 
perspectiva em matéria de acessibilidade dos preços para os consumidores e salienta a 
importância de uma Europa mais social em que os serviços sociais sejam financiados com 
base na solidariedade;

24. Solicita à Comissão que se debruce sobre a questão de saber como tornar mais sustentável 
o consumo privado, visando promover uma economia com baixas emissões de carbono, 
em consonância com o objectivo definido na estratégia Europa 2020; 

V. Aplicação dos direitos dos consumidores e vias de recurso

25. Incentiva a Comissão a contribuir para que a rede de centros europeus do consumidor 
(rede CEC) e a rede CPC recorram a todos os meios de comunicação social para 
consciencializar os consumidores sobre o seu trabalho e melhorar a sua capacidade para 
comunicar mais cabalmente com os consumidores e os comerciantes;

                                               
1 Directiva 2000/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Junho de 2000, que estabelece medidas 
de luta contra os atrasos de pagamento nas transacções comerciais (JO L 200 de 8.8.2000, p. 35).
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26. Insta à criação de mecanismos de recurso mais acessíveis e eficazes, como sejam a 
resolução alternativa de litígios, a acção colectiva ou a resolução de litígios em linha, a 
fim de melhorar a capacidade de acção dos consumidores em toda a UE;

27. Salienta ser necessário que o próximo Quadro Financeiro Plurianual para o período pós-
2013 seja dotado de um financiamento adequado e tenha em conta os ambiciosos 
objectivos previstos na Agenda do Consumidor;

o

o o

28. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Comissão Europeia propõe-se publicar, em Maio de 2012, uma Agenda do Consumidor 
como seguimento da estratégia comunitária em matéria de política dos consumidores 2007-
2013 (COM(2007) 99 final). Será aquela publicada sob a forma de Comunicação da Comissão 
e incluirá todas as iniciativas destinadas aos consumidores a partir de 2012, tendo, porém, um 
maior alcance do que a estratégia em matéria de política dos consumidores 2007-2013. 
Congratulamo-nos com esta ambiciosa abordagem e exortamos a Comissão a lançar 
igualmente um Livro Verde por forma a dispor-se de uma base concreta para o debate com as 
organizações de direitos de consumidores, os cidadãos, os parlamentos e os governos 
nacionais.

A Agenda do Consumidor deverá abarcar todos os assuntos e desafios relevantes com que nos 
confrontamos neste domínio. Deveria constituir um marco importante na política da UE em 
sede de consumidores, conferindo, pela primeira vez, um significado concreto ao princípio 
consagrado no Tratado UE, nos termos do qual os interesses dos consumidores devem ser 
tidos em conta em todas as demais políticas relevantes da UE. 

A fim de garantir alimentos seguros, a segurança da saúde e dos produtos deveria assumir a 
máxima prioridade na Agenda do Consumidor. Não obstante, necessitamos igualmente de 
uma Agenda do Consumidor que reduza as desigualdades existentes entre os consumidores na 
Europa, contribua para uma economia com baixas emissões de carbono, em consonância com 
a estratégia UE 2020, e proteja as crianças da publicidade. Em termos mais gerais, há que 
responder aos novos desafios que as sociedades modernas têm que enfrentar, como sejam a 
globalização dos nossos mercados, a digitalização da economia e o envelhecimento da 
população, bem como a importância dos instrumentos de aplicação/recurso e o apoio às 
organizações de defesa dos consumidores. 

Painéis de Avaliação dos Mercados de Consumo e a Agenda de Responsabilização dos 
Consumidores 

Estudos recentes efectuados pela Comissão ilustram que os consumidores necessitam de ser 
cada vez mais responsabilizados. A capacidade de acção dos consumidores depende do 
conhecimento dos seus direitos e da informação ao seu dispor, de organizações não 
governamentais conhecidas e eficientes, bem como das autoridades públicas, meios de 
comunicação social activos e de mecanismos de recurso simples e acessíveis. 

A qualidade das condições de consumo nos Estados-Membros é acompanhada pelo Painel de 
Avaliação do Consumo de Março 2011 (SEC(2011)0299). A quinta edição do Painel de 
Avaliação do Consumo, publicada em 11 de Março de 2011, pela Comissão Europeia, 
evidencia uma clara recuperação do consumo em quase todos os Estados-Membros da UE 
após um considerável declínio registado em 2009. O Painel de Avaliação confirma igualmente 
uma clivagem crescente entre o comércio electrónico nacional e transfronteiras, uma 
crescente situação de pobreza e a ausência de acesso a bens e serviços de base entre muitos 
cidadãos na Europa, bem como grandes preocupações entre os consumidores quanto à 
segurança dos alimentos. 
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O pacote de medidas "Responsabilizar os consumidores", publicado pela Comissão Europeia 
em 11 de Abril de 2011, expõe a escassa consciencialização que os consumidores têm dos 
seus direitos e confirma a necessidade de abordar a questão referente à sua responsabilização. 
Os consumidores têm de ser capazes de compreender os melhores instrumentos da era 
Internet, de molde a estarem informados, habilitados a escolher e a fazerem o melhor uso dos 
seus direitos num mercado que apresenta desafios cada vez maiores. O papel activo das 
autoridades públicas, bem como das organizações de consumidores revela-se essencial, pelo 
que o seu financiamento deveria ser assegurado. A criação e o apoio a organizações de 
consumidores sólidas e competentes pode efectivamente contribuir para aumentar os 
conhecimentos dos consumidores e representar os seus interesses, quer a nível da elaboração 
das políticas, quer na vida real. 

Em Outubro de 2011, a 6ª edição do Painel de Avaliação assinalará os 50 principais mercados 
de consumo, segundo os critérios da transparência, comparabilidade, confiança, problemas, 
queixas e satisfação geral do consumidor.  

Os estudos supra mencionados constituem um forte imperativo para que a União Europeia 
tome medidas concretas tendentes a aumentar a responsabilização dos consumidores, bem 
como a sua protecção. 

Sustentabilidade social e ambiental

As condições a que estão sujeitos os consumidores variam notoriamente na Europa. Com 499 
milhões de pessoas, cidadãos, seres humanos, todos nós enfrentamos condições diferentes. 
Cerca de 80 milhões de pessoas, 19 milhões dos quais são crianças, não têm acesso a algo tão 
elementar como ter um lar quente, poder pagar a renda de casa ou ir de férias de Verão. Estas 
condições de desigualdade entre os consumidores requerem uma resposta, razão pela qual a 
Agenda do Consumidor deve contemplar uma perspectiva de acessibilidade. Afigura-se 
crucial para a redução das desigualdades entre consumidores e cidadãos o financiamento de 
serviços sociais numa base de solidariedade e de acessibilidade para todos. 

De acordo com a Estratégia UE 2020, a Europa aspira à criação de um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo. A UE propôs-se alcançar objectivos ambiciosos em 
matéria de redução das emissões de CO2 e, se pretendermos efectivamente alcançar esses 
objectivos e criar uma economia com baixas emissões de carbono na União Europeia, impõe-
se-nos assegurar que o consumo privado se torne mais sustentável, já que representa 56% do 
PIB da UE. 

A Agenda do Consumidor deverá identificar de que modo o consumo privado pode promover 
uma economia com baixas emissões de carbono. A fonte mais rápida de aumento das 
emissões de CO2 na UE são os transportes e a energia. O mercado interno cria externalidades 
em termos de emissões de CO2. A Agenda do Consumidor deve promover a transição para 
uma economia com baixas emissões de carbono, o que implica o aumento do consumo local 
visando reduzir as emissões de CO2 decorrentes dos transportes na UE. Significa igualmente o 
fomento da reciclagem e do consumo de produtos em segunda mão, não sendo, todavia, a 
reciclagem suficiente, pois os produtos oferecidos aos consumidores devem apresentar a 
máxima eficiência energética. 
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Outro problema a tratar no âmbito da Agenda do Consumidor prende-se com o desperdício de 
géneros alimentícios, uma vez que cerca de 90 milhões de toneladas de produtos alimentares 
são desperdiçados anualmente na UE. A população mundial atingirá os 9 mil milhões de 
pessoas em 2050, e a procura de géneros alimentícios acusará um crescimento de 70%. Tal 
colocará grandes desafios aos sistemas agrícolas mundiais, bem como aos consumidores 
europeus. Eis mais uma razão para fomentar uma produção alimentar mais local e ecológica. 

A Agenda do Consumidor deve ser visionária e holística, reflectindo também o que acontece 
no mundo. Enfrentamos, actualmente, um desenvolvimento potencialmente desastroso, 
caracterizado por alterações climáticas, pelo que a sociedade de consumo terá de sofrer 
alterações radicais. A Agenda do Consumidor deve promover o objectivo do crescimento 
sustentável a que se refere a Estratégia UE 2020 e, consequentemente, favorecer um maior 
consumo público sustentável de serviços, como a educação, a saúde e os cuidados à terceira 
idade. São estas as questões efectivamente importantes na vida: geram comunidade e não 
emissões de CO2. 

Os contratos públicos desempenham um papel crucial na promoção do consumo sustentável. 
Deveria, não só ser permitido, mas também obrigatório, no quadro dos contratos públicos, 
estipular normas elevadas de protecção ambiental, bem como direitos laborais e acordos 
colectivos. 

Segurança dos alimentos e dos produtos

Segundo uma sondagem realizada entre organizações filiadas no BEUC (Secretariado 
Europeu das Uniões de Consumidores), as duas principais prioridades para os consumidores 
são uma maior protecção em matéria de serviços financeiros e alimentares, incluindo o 
recente aumento dos preços dos produtos alimentares. Enquanto consumidores, gastamos uma 
grande parte dos nossos rendimentos com produtos alimentares, sendo, por conseguinte, 
essencial que a segurança, a rotulagem e outros aspectos dos mesmos sejam incluídos na 
Agenda do Consumidor. 

Para tratar o problema da obesidade e promover escolhas saudáveis os consumidores 
necessitam de informações mais claras do que as actualmente existentes. A informação 
alimentar deve ser completa e de fácil compreensão. Afigura-se igualmente necessário elevar 
o nível de segurança alimentar e dispor de uma rotulagem sustentável dos alimentos, por 
forma a que os consumidores possam fazer escolhas mais informadas. A rotulagem dos 
produtos alimentares é objecto da proposta de Regulamento relativo à informação dos 
consumidores sobre os alimentos, devendo, contudo, ser igualmente incluída na Agenda do 
Consumidor, dado que os alimentos são fundamentais para os consumidores. 

Todavia, a rotulagem não é suficiente para combater a obesidade, os pesticidas e outras 
substâncias químicas perigosas. Cumpre-nos proibir e restringir o uso de um número muito 
maior de substâncias no mercado, nomeadamente os ácidos gordos trans artificiais utilizados 
pela indústria transformadora alimentar e que contribuem para as doenças cardiovasculares, 
implicando também elevados custos para os nossos sistemas de saúde. 

No referente aos produtos alimentares, à saúde e à segurança, a nova Agenda do Consumidor 
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deve ainda abordar a ameaça que constituem as bactérias resistentes a antibióticos. Se não 
agirmos de imediato, tal comprometerá a nossa saúde e acarretará custos para os sistemas de 
apoio na doença. A Agenda do Consumidor deve debruçar-se sobre esta enorme ameaça, 
começando por eliminar gradualmente a utilização generalizada e sem fundamento clínico de 
antibióticos na indústria da carne, utilização essa que suscita grandes problemas para a saúde 
pública. 

Cumpre igualmente à Comissão tomar iniciativas concretas no quadro da Agenda do 
Consumidor para diminuir a exposição dos consumidores e do ambiente a substâncias 
químicas perigosas. Os consumidores são diariamente expostos a cocktails de produtos 
químicos cancerígenos e nocivos ao sistema hormonal, como sejam os parabenos, utilizados 
como conservantes em quase todos os cosméticos, cremes e champôs. Perante a utilização 
generalizada de tais substâncias perigosas nos produtos de consumo, a rotulagem revela-se 
insuficiente. A Comissão deveria promover uma investigação mais extensiva sobre os riscos 
dos parabenos para a saúde. Dever-se-á atentar no exemplo da Dinamarca, país em que os 
parabenos são proibidos em produtos destinados a crianças de pouca idade. 

Por seu turno, o sistema de notificação RAPEX deve tornar-se mais transparente e eficiente, 
por forma a que os legisladores estejam ao corrente dos riscos colocados por produtos de 
consumo específicos. Importa reforçar as disposições aplicáveis à segurança geral dos 
produtos e desenvolver ou melhorar normas específicas para os produtos perigosos. As 
nanotecnologias necessitam de uma regulamentação adequada, devendo os produtos que 
contêm nanomateriais ser rotulados. Em casos específicos, é igualmente exigida a realização 
de testes por terceiros independentes tendo por objecto a segurança dos brinquedos. 

As crianças e a publicidade 

As crianças constituem um dos grupos de consumidores mais vulneráveis. Todavia, embora as 
crianças não sejam “consumidores” a mesmo título que os adultos, dado não poderem fazer 
escolhas informadas, encontram-se expostas a uma ampla publicidade. Este problema deve ser 
tratado no contexto da Agenda do Consumidor. 

Observa-se uma necessidade particularmente urgente de proteger as crianças da publicidade a 
alimentos não saudáveis. Eleva-se a 177 milhões o número de crianças que, no mundo, sofrem 
de obesidade, o que, segundo as organizações de defesa dos consumidores, se deve, em parte, 
à massiva quantidade de publicidade a que estas crianças estão expostas. 

A União Europeia deve abordar este problema e proteger as crianças de publicidade no 
quadro da Agenda do Consumidor. Tal proibição encontra-se em vigor na Suécia desde 1991, 
aplicando-se a toda a publicidade televisiva e à publicidade directa dirigida a crianças com 
idade inferior a 12 anos. As crianças são crianças e não consumidores. Consequentemente, 
deve constituir uma prioridade fundamental da Agenda do Consumidor implementar uma 
perspectiva infantil e propor uma proibição da publicidade televisiva e directa dirigida a 
menores de 12 anos.  

Ambiente digital
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A promoção dos interesses do "consumidor digital" constitui um importante desafio futuro 
para a política de defesa dos consumidores. Há importantes questões a tratar neste domínio, 
nomeadamente propiciar ao consumidor um ambiente digital seguro, garantir o acesso a redes 
de telecomunicações como meio de inclusão social e económica e respeitar os direitos 
fundamentais do consumidor, em particular a protecção dos seus dados pessoais. Além disso, 
a concorrência no mercado de telecomunicações da UE deve visar garantir a escolha e a 
qualidade.

Aplicação normativa e vias de recurso

Os sistemas de acção colectiva e de resolução alternativa de litígios constituem elementos de 
relevo de uma firme estratégia em matéria de política dos consumidores. Regozijamo-nos com 
o facto de a resolução alternativa de litígios ter sido integrada, enquanto prioridade, no "Acto 
para o Mercado Único", da Comissão; todavia, as soluções alternativas não funcionam sem a 
criação de sistemas de que sejam também uma alternativa. Assim sendo, instamos a Comissão 
a apresentar, a breve trecho, uma proposta legislativa sobre um instrumento judicial que 
permita assegurar a acção colectiva em toda a UE. Esta flagrante lacuna no instrumentário de 
que dispõem os consumidores para fazer valer os seus direitos deve ser agora colmatada. 

Por último, a importância de uma sólida representação dos interesses dos consumidores 
constitui uma parte crucial de uma sociedade civil sã. Essa representação deve ser viabilizada 
e promovida, não só a nível da UE, mas também a nível nacional, em todos os 
Estados-Membros. Transcorridos muitos anos após a adesão à UE, não é esse o caso em todos 
os nossos países, sendo, pois, indispensáveis medidas tendentes ao reforço da capacidade de 
acção dos consumidores nesses países. 


