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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la o strategie de consolidare a drepturilor consumatorilor vulnerabili
(2011/2272(INI))

Parlamentul European,

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

– având în vedere Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 
octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de 
abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului2,

– având în vedere Propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului cu 
privire la un program privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 
(COM(2011)0707) și documentele însoțitoare (SEC(2011)1320 și SEC(2011)1321),

– având în vedere Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 
decembrie 2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă3,

– având în vedere Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 
martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege 
sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-
media audiovizuale (Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale)4,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale 
însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului 
(„Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului”)5,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, așa cum a fost 
încorporată prin articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană și, în special, articolul 
7 (respectul vieții private și de familie), articolul 21 (nediscriminarea), articolul 24 
(drepturile minorilor), articolul 25 (drepturile persoanelor în vârstă), articolul 26 
(integrarea persoanelor cu dizabilități) și articolul 28 (protecția consumatorilor).

– având în vedere articolul 12 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care 
prevede că „cerințele din domeniul protecției consumatorilor se iau în considerare în 
definirea și punerea în aplicare a celorlalte politici și acțiuni ale Uniunii”,

                                               
1 JO L 149, 11.6.2005, p. 22.
2 JO L 304, 22.11.2011, p. 64.
3 JO L 376, 27.12.2006, p. 21.
4 JO L 95, 15.4.2010, p. 1.
5 JO L 364, 9.12.2004, p. 1.
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– având în vedere articolul 9 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care 
prevede că „în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea ține 
seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, 
garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum 
și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție 
a sănătății umane”,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2011 referitoare la o nouă strategie pentru 
politica de protecție a consumatorilor1,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliul European intitulată „EUROPA 
2020 – o strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” (COM(2010)2020),

– având în vedere Rezoluția sa din 21 septembrie 2010 referitoare la realizarea pieței interne 
în ceea ce privește comerțul electronic2,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 decembrie 2010 referitoare la impactul publicității 
asupra comportamentului consumatorilor3,  

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 7 iulie 2009 către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o 
metodă armonizată de clasificare și comunicare a reclamațiilor și cererilor de informații 
din partea consumatorilor (COM(2009)0346) și proiectul de recomandare al Comisie care 
însoțește comunicarea în cauză (SEC(2009)0949), 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 7 aprilie 2011 intitulat 
„Capacitatea de acțiune a consumatorilor în Uniunea Europeană” (SEC(2011)0469),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din octombrie 2011 intitulată „Monitorizarea 
rezultatelor pieței unice pentru consumatori – a șaptea ediție a Tabloului de bord al 
piețelor de consum” (SEC(2011)1271),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 martie 2011 intitulată „Consumatorii se 
simt ca acasă în cadrul pieței unice”, a cincea ediție a Tabloului de bord al condițiilor 
pentru consumatori (SEC(2011)0299),

– având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 
octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 
cu caracter personal și libera circulație a acestor date4,

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

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2011)0491.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0320.
3 Texte adoptate, P7_TA(2010)0484.
4 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
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comunicațiilor publice1,

– având în vedere Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 
iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața internă2,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2010 referitoare la protecția consumatorilor3,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2010 referitoare la Tabloul de bord al pieței 
interne4,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 ianuarie 2009 referitoare la transpunerea, aplicarea și 
asigurarea respectării Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și ale Directivei 2006/114/CE 
privind publicitatea înșelătoare și comparativă5,

– având în vedere Rezoluția sa din 3 septembrie 2008 referitoare la impactul marketingului 
și al publicității asupra egalității dintre femei și bărbați6,

– având în vedere Eurobarometrul special nr. 342 privind împuternicirea consumatorilor,

– având în vedere raportul analitic intitulat „Atitudini față de comerțul transfrontalier și față 
de protecția consumatorilor” publicat de Comisie în martie 2010 în Eurobarometrul Flash 
nr. 282,

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

– având în vedere Orientările Comisiei referitoare la aplicarea Directivei privind practicile 
comerciale neloiale (SEC(2009)1666),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor 
(A7-0000/2012),

A. întrucât promovarea drepturilor consumatorilor și protecția acestora constituie valori 
fundamentale pentru dezvoltarea politicilor Uniunii Europene și pentru realizarea 
obiectivelor programului Europa 2020; 

B. întrucât piața unică trebuie să aibă în vedere, de asemenea, un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor vulnerabili și consolidarea capacităților acestora; 

C. întrucât consumatorii vulnerabili reprezintă un grup eterogen alcătuit din categoriile de 
persoane considerate astfel prin prisma incapacității lor mintale, fizice sau psihologice, a 

                                               
1 JO L 201, 31.7.2002, p. 37.
2 JO L 178, 17.7.2000, p. 1.
3 Texte adoptate, P7_TA(2010)0046.
4 Texte adoptate, P7_TA(2010)0051.
5 JO C 46 E, 24.2.2010, p. 26.
6 JO C 295 E, 4.12.2009, p. 43.
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vârstei, a naivității sau a educării lor sau din persoanele fragile ca urmare a situației lor 
sociale și financiare, care necesită o protecție specială și o strategie particulară din partea 
autorităților;

Vulnerabilitatea și consumatorul vulnerabil

1. precizează că diversitatea situațiilor de vulnerabilitate împiedică aplicarea unui tratament 
unitar și atrage după sine faptul că atât legislația, cât și politicile existente până la acest 
moment abordează problema vulnerabilității plecând de la cazuistică; 

2. subliniază că strategia drepturilor consumatorilor vulnerabili trebuie să se axeze pe 
protecția efectivă a consumatorului și prevenirea vulnerabilității independent de 
instrumentul utilizat;

3. solicită Comisiei și îndeamnă statele membre să observe în mod constant și îndeaproape 
comportamentele sociale și de consum care ar putea aduce în situație de vulnerabilitate 
anumite colective sau indivizi, pentru a le evita și să împiedice vulnerabilitatea odată 
produsă, prin mijloace specifice de protecție;

Evaluarea cadrului legislativ actual

4. precizează că Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 
2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori, abordează insuficient problema vulnerabilității, limitându-se la interesul 
economic al consumatorilor; 

5. regretă că Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor, care este instrumentul 
cel mai recent dedicat protejării acestora, nu se aplică anumitor sectoare în care există o 
vulnerabilitate specială și nu conține un regulament specific al acesteia în afară de o 
mențiune în considerentul său 34; 

Împuternicire: responsabilitatea consumatorului sub propria protecție

6. regretă că eforturile Comisei Europene se axează în principal pe intensificarea 
împuternicirii consumatorilor; deși este lăudabilă preocuparea Comisiei pentru o mai bună 
informare a consumatorului european cu privire la opțiunile și drepturile sale și întreaga 
acțiune în acest sens contribuie la o piață internă mai eficientă, această abordare este clar 
insuficientă pentru protecția consumatorului vulnerabil, care necesită o atenție specială;

7. precizează că vulnerabilitatea multor consumatori apare în special din lipsa asertivității și 
neînțelegerea informațiilor pe care le primesc sau a opțiunilor disponibile sau din 
necunoașterea sistemelor de depunere a reclamațiilor și de compensații existente, în 
special în cazul consumului transfrontalier și al comerțului electronic; 

8. subliniază că, în cazul relațiilor contractuale, partea cea mai slabă a acestora este cel mai 
frecvent consumatorul; atunci când în aceste contracte partea respectivă se află într-o 
situație de vulnerabilitate, furnizorii trebuie să se implice în protecția acestora, autoritățile 
și administrațiile trebuind să asigure stimulente pentru aceasta;
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Informare și reglementare 

9. subliniază că Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor consolidează 
cerințele privind informarea precontractuală și contractuală, propunând un drept de 
retragere consolidat în cazul în care furnizorul sau vânzătorul nu și-a îndeplinit obligația 
legală de a o asigura, impunând ca aceasta să fie transmisă în mod clar și cuprinzător; 
indică faptul că, în pofida acestui lucru, consumatorii vulnerabili pot fi incapabili să 
citească sau să asimileze informațiile furnizate;

10. solicită Comisiei Europene și statelor membre ca reglementarea standardelor și a 
condițiilor de siguranță ale anumitor produse, cu precădere cele destinate utilizării de către 
consumatorii aflați în situație de vulnerabilitate, să specifice nu doar utilizarea prevăzută, 
ci și cea previzibilă și să accentueze cerințele de calitate și măsurile de protecție;

11. solicită statelor membre și Comisiei Europene să își îndrepte eforturile spre armonizarea 
indicațiilor destinate cetățenilor cu dizabilități și să promoveze facilitarea informațiilor de 
către întreprinderi în formate accesibile acestor cetățeni;

Sectoare problematice în special 

12. precizează faptul că în forurile internaționale s-a recunoscut necesitatea de a proteja 
consumatorul prin informare și reglementarea piețelor financiare, a cărei complexitate 
duce în majoritatea cazurilor la concluzia că orice consumator este vulnerabil;

13. regretă că publicitatea pentru alimentele cu un conținut de grăsimi, sare și zahăr, este 
adresată copiilor și tinerilor, care suferă tot mai mult de pe urma consecințelor negative 
ale sedentarismului și ale obezității; face apel la actorii implicați în educarea și informarea 
minorilor cu privire la importanța unui regim alimentar echilibrat; 

14. evidențiază că în pofida faptului că există o legislație în acest sens, nerespectarea acesteia 
implică faptul că persoanele care călătoresc se află adesea în situații de vulnerabilitate, cu 
precădere în cazul anulării sau întârzierii călătoriei, fapt ce se accentuează atunci când 
consumatorul suferă de o dizabilitate; îndeamnă Comisia Europeană și statele membre să 
ia măsurile necesare pentru a garanta transparența tarifelor;

15. regretă faptul că digitalizarea serviciilor și costul adăugat pe care gestiunea acestora îl are 
în filialele și magazinele tradiționale ar putea implica faptul că consumatorii de vârsta a 
treia, fiind principalele persoane afectate de breșa din domeniul tehnologiei digitale nu pot 
să profite de pe urma avantajelor comerțului electronic și, în plus, suferă de fenomenul 
„primă de sărăcie”, plătind mai mult pentru aceleași produse;

16. subliniază că, în general, liberalizarea principalelor piețe de furnizare nu a avut ca urmare 
o scădere generală a prețurilor, ci schimbarea furnizorului și înțelegerea cheltuielilor 
facturate pentru majoritatea cetățenilor, dat fiind faptul că este destul de dificil să se 
cunoască tariful cel mai potrivit; 

17. face apel la Comisia Europeană și statele membre să aibă în vedere să prevadă mecanisme 
gratuite de soluționare alternativă a conflictelor care ar putea apărea din oficiu în cazul 
implicării unui consumator vulnerabil, precum și acțiuni colective; 
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18. solicită Comisiei Europene și statelor membre să colaboreze în adoptarea unei strategii 
politice și legislative ample și coerente împotriva vulnerabilității, în special în Ordinea de 
zi privind consumatorii și Programul de protecție a consumatorilor;

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 



PR\891164RO.doc 9/12 PE480.825v01-00

RO

EXPUNERE DE MOTIVE

Apartenența la Uniunea Europeană garantează un grad de protecție suplimentar pentru 
consumatori la stabilirea unui nivel de siguranță echivalent la numeroase bunuri de consum și 
la introducerea măsurilor care protejează interesele generale ale consumatorului în ceea ce 
privește practicile neloiale ale întreprinderilor, publicitatea înșelătoare și clauzele contractuale 
abuzive.

Cu toate acestea, conceptul general de consumator cuprinde o categorie specifică, cea a 
consumatorilor vulnerabili sau aflați în situație de vulnerabilitate, care necesită o protecție 
specială și o strategie particulară din partea autorităților. 

Acest raport face parte din principiul conform căruia consumatorii sunt susceptibili de a 
deveni consumatori vulnerabili de-a lungul vieții lor, dat fiind faptul că vulnerabilitatea poate 
să se producă atât din motive endogene, cât și din motive exogene. Endogene, atunci când 
vulnerabilitatea consumatorului se produce din cauze temporare sau permanente, inerente 
naturii sale sau situației sale fizice sau psihice (copii, adolescenți, persoane în vârstă, persoane 
cu dizabilități etc.) și exogene, atunci când cauzele care îl fac vulnerabil pe consumator sunt 
externe: necunoașterea limbii, lipsa educației (generală sau specifică cu privire la un sector al 
pieței) sau pur și simplu, obligativitatea de a utiliza tehnologii noi cu cele cu care nu sunt 
familiarizate.

Raportorul a preferat să nu se axeze pe elaborarea unei noi definiții a„consumatorului 
vulnerabil”, dat fiind faptul că Parlamentul a mai realizat acest exercițiu în trecut și deoarece 
suntem supuși riscului de a crea un concept de consumator vulnerabil prea vag sau prea 
concret, care să nu aibă flexibilitatea necesară pentru a se adapta la diferite situații de 
vulnerabilitate.

Complexitatea aplicării unei definiții statistice fiecăreia dintre diferitele situații de 
vulnerabilitate care ar putea afecta un consumator de-a lungul vieții sale atrage după sine 
faptul că atât legislația, cât și politicile existente până la acest moment pe scara europeană 
abordează problema vulnerabilității plecând de la cazuistică; mai exact, instrumentele politice 
și legislative destinate reducerii sau prevenirii vulnerabilității tind să se axeze pe un factor al 
vulnerabilității.

Strategia de consolidare a drepturilor consumatorilor vulnerabili pe care trebuie să o dezvolte 
Comisia și statele membre trebuie să urmărească îndeaproape obiceiurile sociale și 
schimbările în comportamentele sociale și de consum care ar putea aduce în situație de 
vulnerabilitate anumite colective sau indivizi, pentru a le evita și pentru a împiedica 
vulnerabilitatea odată produsă, prin mijloace specifice de protecție;

Evaluarea cadrului legislativ actual

Legislația europeană a introdus pentru prima dată problema vulnerabilității consumatorilor în 
Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind 
practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori, 
pentru a stabili un concept de vulnerabilitate adaptat acestor practici și îndreptat spre 
„influența necorespunzătoare” care ar fi putut fi exercitată asupra consumatorilor care nu au o 
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voință formată în totalitate. Cu toate acestea, Directiva privind practicile comerciale neloiale 
proteja doar interesul economic al consumatorilor, neacoperind alte domenii posibile precum 
sănătatea, siguranța și inclusiv integritatea morală a acestora. 

Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor, care este instrumentul cel mai recent 
dedicat protejării acestora, nu conține o reglementare specifică a consumatorilor vulnerabili, 
nici nu se aplică anumitor sectoare în care există o vulnerabilitate specială. Cu toate acestea, 
menționează promulgarea legislației în ceea ce privește legislația mai protectoare 
(Considerentul 34) și consolidează cerințele privind informarea precontractuală și 
contractuală, propunând un drept de retragere consolidat în cazul în care furnizorul sau 
vânzătorul nu și-a îndeplinit obligația legală de a o furniza, impunând ca aceasta să fie 
transmisă în mod clar și cuprinzător; 

Informare și reglementare 

La 9 noiembrie 2011, Colegiul comisarilor a aprobat Propunerea de regulament referitoare la 
Programul de protecție a consumatorilor 2014-2020, în care Comisia mizează pe 
„poziționarea consumatorului «împuternicit» în centrul pieței unice”.  

Raportorul împărtășește cu Comisia importanța îmbunătățirii formării și informării 
consumatorilor astfel încât să fie mai conștienți de drepturilor lor, însă subliniază că, în mod 
lamentabil, practica pare că a dovedit că informațiile nu îndeplinesc de la sine funcția de 
protecție a consumatorului, cu precădere în anumite sectoare și în mod cert în cazurile de 
vulnerabilitate. 

De fapt, vulnerabilitatea multor consumatori rezultă exact din lipsa capacității de judecată 
(copii sau persoane în vârstă, de exemplu), din lipsa înțelegerii informațiilor pe care le 
primesc sau a opțiunilor disponibile (precum în cazul persoanelor excluse social sau care nu 
au educație) sau din necunoașterea sistemelor de depunere a reclamațiilor și de compensație 
existente, în special în cazul consumului transfrontalier și al comerțului electronic. 

Raportorul solicită Comisiei Europene și statelor membre să adopte în legislațiile lor măsuri 
specifice care să garanteze o protecție adecvată a consumatorilor vulnerabili, care să meargă 
dincolo de informarea pură, în special în domeniile în care nivelul de vulnerabilitate a devenit 
mai mare (telecomunicații, accesul la justiție, energie, transporturi, alimentație, servicii 
financiare etc.) și concret, în Ordinea de zi privind consumatorii și Programul de protecție a 
consumatorilor 2014-2020. În această sarcină trebuie implicate nu doar autoritățile, ci și 
întreprinderile și furnizorii, pentru a facilita un echilibru contractual mai transparent și mai 
puțin opac.

Sectoare problematice în special 

Raportorul a abordat concret următoarele sectoare:

- Sectorul financiar: există instrumente care stabilesc cerințe de informare și adecvare a 
produselor, însă în caz de vulnerabilitate (în special în cazul persoanelor în vârstă) aceste 
măsuri sunt în mod clar insuficiente. În plus, poate fi menționat faptul că forurile 
internaționale (G20, OCDE) s-au pronunțat cu privire la necesitatea de a proteja consumatorul 
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prin informare și reglementarea piețelor financiare, a cărei complexitate duce în majoritatea 
cazurilor la concluzia că orice consumator este vulnerabil.  

- Alimentația: este necesară protejarea consumatorilor vulnerabili (copii și tineri) de 
publicitatea alimentelor de înalt consum cu un conținut mare de grăsimi, sare și zahăr și 
adoptarea unor măsuri pentru a preveni obezitatea și sedentarismul și pentru a îmbunătăți 
obiceiurile alimentare. 

- Transportul: în conformitate cu asociațiile de consumatori, nerespectarea legislației în caz 
de întârziere sau anulare și proliferarea clauzelor abuzive, cu precădere în cazul liniilor 
aeriene la cost redus, face ca pasagerii să se afle adesea în situații de vulnerabilitate, fapt ce se 
accentuează atunci când consumatorul suferă de o dizabilitate. În plus, studiile mai recente 
demonstrează că o parte dintre consumatori plătesc până la de trei ori mai mult decât alții, 
deoarece tarifele nu sunt transparente, chiar dacă Directiva privind drepturile consumatorilor 
prevede dispoziții pentru a evita acest lucru. 

- Internetul: pe lângă conținuturile inadecvate la care minorii pot să aibă acces cu ușurință 
(ca urmare a ineficienței măsurilor de control al vârstei), rețelele sociale prezintă, de 
asemenea, pericolul „publicității cu destinație”. Această publicitate utilizează amprenta 
digitală lăsată de minori pentru a le trimite fără ca aceștia să știe, publicitate care se adaptează 
preferințelor lor comerciale sau chiar mai rău, la produsele pe care prietenii acestora le „plac”, 
profitând de presiunea socială pe care grupul îl exercită asupra minorilor și asupra persoanelor 
vulnerabile în special. 

- Piețele liberalizate: rezultatele liberalizării piețelor principale de furnizare sunt variate: în 
general, nu a dus la o scădere generală a prețurilor, ci fiind destul de dificil să se cunoască 
tariful cel mai potrivit, la schimbarea furnizorului și la înțelegerea cheltuielilor facturate 
pentru majoritatea cetățenilor. serviciile ofertate fiind considerate „universale” (în sensul că 
niciunui cetățean nu ar trebui să-i lipsească), consumatorul se află într-o situație mai rea ca 
furnizorul, ceea ce poate da naștere unor situații de vulnerabilitate. 

- Accesul la justiție: la momentul primirii compensației pentru prejudiciul suferit, 
consumatorii cei mai vulnerabili pot să întâlnească dificultăți în accesarea mecanismelor 
existente, fie deoarece nu le cunosc, fie deoarece nu știu sau nu le pot utiliza (fiind destul de 
costisitoare sau deoarece funcționează într-o limbă pe care nu o stăpânesc). Este necesar să se 
prevadă mecanisme gratuite de soluționare alternativă a conflictelor, care pot fi activate 
inclusiv din oficiu în cazul în care este implicat un consumator vulnerabil și care acoperă 
tranzacțiile transfrontaliere și acțiunile colective, prin urmare, asigură tratamentul generalizat 
al cazurilor și garantează o cuprindere mai mare a persoanelor afectate. 

Raportorul atrage atenția, de asemenea, asupra vulnerabilității de care suferă consumatorii de 
vârsta a treia, în special, în domeniul digitalizării serviciilor și la un cost adăugat pe care 
gestiunea acestora îl are în sucursalele și magazinele tradiționale, determinându-i în multe 
cazuri să plătească mai mult pentru aceleași produse.
Concluzie

În final, raportorul subliniază că elaborarea unei strategii de consolidare a drepturilor 
consumatorilor mai vulnerabili cu scopul de a permite participarea acestora pe piața unică 
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contribuie nu doar la incluziunea socială și la avansarea către o societate mai corectă și mai 
tolerantă, ci și la garantarea unei piețe interne mai dinamice, mai sigure și mai competitive. 
Cu toate acestea, această protecție specifică a consumatorilor vulnerabili nu trebuie tradusă în 
nici un caz prin crearea de niveluri de protecție diferențiate.


