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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o strategiji za krepitev pravic ranljivih potrošnikov
(2011/2272(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 
2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem 
trgu1 (direktiva o nepoštenih poslovnih praksah),

– ob upoštevanju Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 
1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS 
in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta2,

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu varstva 
potrošnikov 2014–2020 (COM(2011)0707) in spremljajočih dokumentov 
(SEC(2011)1320 in SEC(2011)1321),

– ob upoštevanju Direktive 2006/114/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2006 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju3,

– ob upoštevanju Direktive 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 
2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju 
avdiovizualnih medijskih storitev (direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah)4,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. oktobra 2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje 
zakonodaje o varstvu potrošnikov („uredba o sodelovanju na področju varstva 
potrošnikov“)5,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, vključene v Pogodbi s 
členom 6 Pogodbe o Evropski uniji, zlasti njenega člena 7 (spoštovanje zasebnega in 
družinskega življenja), člena 21 (nediskriminacija), člena 24 (otrokove pravice), člena 25 
(pravice starejših), člena 26 (vključevanje invalidov) in člena 38 (varstvo potrošnikov),

– ob upoštevanju člena 12 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določa, da se „pri 
opredeljevanju in izvajanju drugih politik in dejavnosti Unije […] upoštevajo zahteve 
varstva potrošnikov“,

– ob upoštevanju člena 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določa, da „pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti Unija upošteva zahteve, ki so 
povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne 

                                               
1 UL L 149, 11.6.2005, str. 22.
2 UL L 304, 22.11.2011, str. 64.
3 UL L 376, 27.12.2006, str. 21.
4 UL L 95, 15.4.2010, str. 1.
5 UL L 364, 9.12.2004, str. 1.
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zaščite, bojem proti socialni izključenosti in visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja 
ter varovanjem človekovega zdravja“,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2005 o novi strategiji za potrošniško 
politiko1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Evropa 2020 – Strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. septembra 2010 o dokončnem oblikovanju 
notranjega trga za elektronsko poslovanje2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. decembra 2010 o vplivu oglaševanja na vedenje 
potrošnikov3,  

– ob upoštevanju Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o usklajeni metodologiji za klasifikacijo 
pritožb in poizvedb potrošnikov ter poročanje o njih (COM(2009)0346) in osnutka 
priporočila Evropske komisije, ki ga spremlja (SEC(2009)0949), 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Evropske komisije z dne 7. aprila 2011 o 
krepitvi moči potrošnikov v Evropski uniji (SEC(2011)0469),

– ob upoštevanju sporočila Evropske komisije iz oktobra 2011 o spremljanju rezultatov za 
potrošnike na enotnem trgu – šesta izdaja pregleda stanja potrošniških trgov 
(SEC(2011)1271),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. marca 2011 na temo Potrošniki doma na 
enotnem trgu, peta izdaja pregleda stanja razmer za potrošnike (SEC(2011)0299),

– ob upoštevanju Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 
1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov4,

– ob upoštevanju Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 
2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij5,

– ob upoštevanju Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na 
notranjem trgu6,

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2011)0491.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0320.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0484.
4 UL L 281, 23.11.1995, str. 31.
5 UL L 201, 31.7.2002, str. 37.
6 UL L 178, 17.7.2000, str. 1.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2010 o varstvu potrošnikov1,

– ob upoštevanju resolucije z dne 9. marca 2010 o pregledu stanja notranjega trga2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. januarja 2009 o prenosu, izvajanju in 
izvrševanju Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do 
potrošnikov na notranjem trgu ter Direktive 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem 
oglaševanju3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. septembra 2008 o vplivu trženja in oglaševanja na 
enakost med ženskami in moškimi4,

– ob upoštevanju posebne raziskave Eurobarometra št. 342 o krepitvi moči potrošnikov,

– ob upoštevanju analitskega poročila o odnosu podjetij do čezmejnega trgovanja in varstva 
potrošnikov, ki ga je marca 2010 v Flash Eurobarometru št. 282 objavila Komisija,

– ob upoštevanju evropskega pristopa k medijski pismenosti v digitalnem okolju,

– ob upoštevanju navodil Komisije za izvajanje/uporabo direktive o nepoštenih poslovnih 
praksah (SEC(2009)1666),

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2012),

A. ker sta spodbujanje pravic potrošnikov in njihovo varstvo temeljni vrednoti pri razvoju 
politik Evropske unije in doseganju ciljev strategije Evropa 2020; 

B. ker mora enotni trg skrbeti tudi za visoko raven varstva ranljivih potrošnikov in krepitev 
njihovih sposobnosti; 

C. ker so ranljivi potrošniki raznolika skupina, ki jo sestavljajo kategorije oseb, ki štejejo za 
ranljive zaradi duševne, fizične ali psihološke hibe, starosti, lahkovernosti ali izobrazbe, 
kakor tudi osebe, ki so šibkejše zaradi svojega socialnega in finančnega položaja in za 
katere morajo oblasti predvideti posebno zaščito in strategijo;

Ranljivost in ranljivi potrošnik

1. opozarja, da različne vrste ranljivosti otežujejo enoten pristop, in predlaga, da tako 
zakonodaja kot obstoječe politike obravnavajo problem ranljivosti po posameznih 
primerih; 

2. poudarja, da se mora strategija za krepitev pravic ranljivih potrošnikov osredotočiti na 
učinkovito varstvo potrošnika in na preprečevanje ranljivosti, ne glede na uporabljene 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0046.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0051.
3 UL C 46 E, 24.2.2010, str. 26.
4 UL C 295, 4.12.2009, str. 43.
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instrumente;

3. poziva Komisijo in spodbuja države članice, naj nenehno pozorno opazujejo družbena in 
potrošniška ravnanja, ki lahko določene skupnosti ali posameznike privedejo do 
ranljivosti, zato da bi se jim lahko izognili in da bi ranljivost, kadar se pojavi, blažili s 
pomočjo posebnih zaščitnih ukrepov;

Ocena sedanjega zakonodajnega okvira

4. poudarja, da se Direktiva 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 
2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem 
trgu ne osredotoča dovolj na problem ranljivosti, ker se omejuje na ekonomski interes 
potrošnikov, 

5. obžaluje, da se Direktiva 2011/83/EU o pravicah potrošnikov, ki je najnovejši instrument, 
namenjen zaščiti potrošnikov, ne nanaša na določene sektorje, v katerih obstaja posebna 
ranljivost, in ne vsebuje posebnih določb o njej, razen navedbe v uvodni izjavi 34; 

Krepitev vloge potrošnika: prevzem odgovornosti za lastno zaščito

6. obžaluje, da so prizadevanja Evropske komisije v glavnem usmerjena v krepitev vloge 
potrošnikov; čeprav je skrb Komisije za boljše obveščanje evropskega potrošnika o 
njegovih možnostih in pravicah hvalevredna in čeprav vsak ukrep v tej smeri pripomore k 
uspešnejšemu notranjemu trgu, ta pristop očitno ni dovolj za zaščito ranljivega potrošnika, 
ki zahteva posebno pozornost;

7. poudarja, da ranljivost mnogih potrošnikov izhaja ravno iz njihovega premajhnega 
sodelovanja in razumevanja pridobljenih informacij ali razpoložljivih možnosti ali iz 
nepoznavanja obstoječih sistemov reklamacij in odškodnin, posebej pri čezmejnem in 
elektronskem trgovanju; 

8. poudarja, da je v pogodbenih razmerjih potrošnik pogosto v najšibkejšem položaju; kadar 
je določena pogodbena stran v ranljivem položaju, bi morali dobavitelji sodelovati pri 
njeni zaščiti, organi in uprave pa bi morali poskrbeti za spodbude na tem področju;

Obveščanje in predpisi 

9. poudarja, da Direktiva 2011/83/EU o pravicah potrošnikov krepi zahteve po 
predpogodbenem in pogodbenem obveščanju, ter natančneje opredeljuje pravico do 
odstopa od pogodbe v primeru, da dobavitelj ali prodajalec ne izpolni zakonske 
obveznosti glede jasnega in razumljivega obveščanja; ugotavlja, da so ranljivi potrošniki 
kljub temu lahko nesposobni prebrati ali dojeti informacijo, ki jim je bila posredovana;

10. poziva Komisijo in države članice, naj poskrbijo, da predpisi na področju varnostnih 
standardov in pogojev za določene proizvode, zlasti tiste, ki naj bi jih uporabljali 
potrošniki v ranljivem položaju, upoštevajo ne le predvideno uporabo, temveč tudi 
uporabo, ki bi jo bilo mogoče predvideti, okrepijo pa naj tudi zahteve po kakovosti in 
zaščitne ukrepe;
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11. poziva države članice in Evropsko komisijo, naj prizadevanja usmerijo v uskladitev 
navodil, namenjenih invalidnim državljanom, in spodbujajo podjetja, naj tem državljanom 
olajšajo pridobivanje informacij z uporabo njim dostopnih oblik obveščanja;

Posebej problematični sektorji 

12. opozarja, da je bila v mednarodnih forumih priznana potreba po zaščiti potrošnika z 
obveščanjem in regulacijo finančnih trgov, katerih zapletenost v večini primerov 
povzroča, da je lahko ranljiv katerikoli potrošnik;

13. obžaluje, da so reklame za živila z visoko vsebnostjo maščob, soli in sladkorjev usmerjene 
v otroke in mladino, ki vse bolj trpijo za negativnimi posledicami premalo gibanja in 
prekomerne telesne teže; poziva vpletene akterje, da mladino vzgajajo in jo obveščajo o 
pomenu uravnotežene prehrane; 

14. poudarja, da se kljub temu, da obstaja zakonodaja za to področje, zaradi njenega 
nespoštovanja dogaja, da se potniki pogosto znajdejo v ranljivem položaju, zlasti v 
primeru odpovedi potovanja ali zamude, ta položaj pa je še slabši, če potrošnik trpi zaradi 
določene hibe; poziva Evropsko komisijo in države članice, naj sprejmejo potrebne ukrepe 
za zagotovitev preglednosti cen;

15. obžaluje, da digitalizacija storitev in dodaten strošek, ki ga povzroča njihovo opravljanje v 
tradicionalnih poslovalnicah in trgovinah, lahko pomeni, da potrošniki v tretjem 
življenjskem obdobju, ki jih je digitalna ločnica najbolj prizadela, ne morejo izkoristiti 
ugodnosti elektronskega trgovanja in poleg tega trpijo tudi zaradi „davka na revščino“, s 
tem ko za enake izdelke in storitve plačujejo več;

16. poudarja, da liberalizacija glavnih trgov oskrbe na splošno ni prinesla znižanja cen, večini 
državljanov pa je prinesla dodatno težavo: kako prepoznati najustreznejšo ceno, zamenjati 
dobavitelja in razumeti postavke na računu; 

17. poziva Evropsko komisijo in države članice, naj razmislijo o uvedbi brezplačnih 
mehanizmov za alternativno reševanje sporov, ki se lahko aktivirajo samodejno, kadar je v 
njih udeležen ranljivi potrošnik, ter skupinskih ukrepov; 

18. poziva Evropsko komisijo in države članice, naj sodelujejo pri sprejemanju obsežne in 
skladne politične in zakonodajne strategije za odpravo ranljivosti, zlasti v okviru 
programa ukrepov na področju potrošniške politike in programa varstva potrošnikov;

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic. 
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OBRAZLOŽITEV

Pripadnost Evropski uniji potrošnikom zagotavlja višjo stopnjo zaščite, saj EU določa enako 
raven varnosti za številne potrošniške dobrine ter sprejema ukrepe za zaščito splošnih 
interesov potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, zavajajočim oglaševanjem ter 
nepoštenimi pogodbenimi pogoji.

Vendar splošni pojem potrošnikov vključuje posebno kategorijo ranljivih potrošnikov ali 
potrošnikov v ranljivem položaju, ki jim morajo oblasti nuditi posebno zaščito in za katere 
morajo pripraviti posebno strategijo. 

To poročilo izhaja iz načela, da lahko vsak potrošnik nekoč postane ranljiv in da so razlogi za 
njegovo ranljivost lahko notranji ali zunanji. Notranji so takrat, ko so začasni ali stalni vzroki 
za ranljivost potrošnika lastni njegovi naravi ali njegovemu fizičnemu ali psihičnemu stanju 
(otroci, mladostniki, starejši ljudje, invalidi itd.), zunanji pa, kadar potrošnik postane ranljiv iz 
zunanjih vzrokov, kot so: neznanje jezika, pomanjkanje informacij (splošnih ali posebnih za 
določen tržni sektor) ali preprosto to, da bi moral obvezno uporabljati nove tehnologije, pa 
tega ne zna.

Poročevalka se raje ni osredotočila na oblikovanje nove opredelitve „ranljivega potrošnika“, 
ker je Parlament to nalogo že opravil in ker obstaja tveganje, da bi ustvarili pojem ranljivega 
potrošnika, ki bi bil preohlapen ali premalo oprijemljiv in ne dovolj prožen, da bi se prilagodil 
različnim stanjem ranljivosti.

Zaradi zapletenosti uporabe toge opredelitve za vsako od različnih stanj ranljivosti, v katerih 
se lahko znajde potrošnik v teku življenja, so tako zakonodaja kot obstoječe politike na 
evropski ravni problem ranljivosti doslej obravnavale od primera do primera; to pomeni, da so 
se politični in zakonodajni instrumenti s ciljem blažiti ali preprečevati ranljivost osredotočali 
na enega od dejavnikov ranljivosti.

Strategija za krepitev pravic ranljivih potrošnikov, ki jo morajo razviti Komisija in države 
članice, bi morala nenehno pozorno spremljati družbene navede ter spremembe v obnašanju 
družbe in potrošnikov, ki lahko določene skupnosti ali posameznike privedejo do ranljivosti, 
zato da bi se jim lahko izognili in da bi ranljivost, kadar se pojavi, blažili s pomočjo posebnih 
zaščitnih ukrepov.

Ocena sedanjega zakonodajnega okvira

Evropska zakonodaja je prvič uvedla pojem ranljivosti potrošnikov z Direktivo 2005/29/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij 
v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu, v kateri je uvedla pojem ranljivosti z vidika 
tovrstnih praks, osredotočila pa se je na „nedopustno vplivanje“ na potrošnika, ki še ni 
dokončno oblikoval svoje odločitve. Vendar pa direktiva o nepoštenih poslovnih praksah ščiti 
zgolj ekonomski interes potrošnikov in ne pokriva drugih možnih področij, kot so njegovo 
zdravje, varnost ali celo moralna integriteta. 

Direktiva 2011/83/EU o pravicah potrošnikov, ki je najnovejši instrument, namenjen varstvu 
potrošnikov, ne vsebuje posebnih določb o ranljivih potrošnikih in se ne nanaša na določene 



PR\891164SL.doc 9/10 PE480.825v01-00

SL

sektorje, v katerih obstaja posebna ranljivost. Kljub temu pa predvideva sprejetje zakonodaje, 
ki bi okrepila zaščito (uvodna izjava 34) ter zahteve po predpogodbenem in pogodbenem 
obveščanju, ter natančneje opredeljuje pravico do odstopa od pogodbe v primeru, da 
dobavitelj ali prodajalec ne izpolni zakonske obveznosti glede jasnega in razumljivega 
obveščanja. 

Obveščanje in predpisi 

9. novembra 2011 je kolegij komisarjev sprejel predlog uredbe o programu varstva 
potrošnikov 2014–2020, s katero Komisija potrošnika „z okrepljeno močjo“ umešča v 
središče enotnega trga.  

Poročevalka se strinja s Komisijo glede pomena izboljšanja izobraževanja in obveščanja 
potrošnikov – da bi se ti bolj zavedali svojih pravic −, vendar poudarja, da se je v praksi na 
žalost pokazalo, da zgolj obveščanje ne izpolnjuje naloge zaščite potrošnika, zlasti ne v 
določenih sektorjih in najbolj očitno v primeru ranljivosti potrošnika. 

Ranljivost mnogih potrošnikov izhaja prav iz njihovega pomanjkanja sodelovanja (npr. pri 
otrocih in starejših ljudeh), slabega razumevanja pridobljenih informacij ali možnosti, ki so 
jim na voljo (npr. pri socialno izključenih ali slabo izobraženih ljudeh), ali nepoznavanja 
obstoječih sistemov reklamacij in odškodnin, posebej pri čezmejni potrošnji in pri 
elektronskem trgovanju. 

Poročevalka poziva Evropsko komisijo in države članice, naj v svojih zakonodajah sprejmejo 
posebne ukrepe za ustrezno zaščito ranljivih potrošnikov, ki bodo vključevali več kot le 
obveščanje, zlasti na področjih, na katerih se je pokazalo, da je stopnja ranljivosti višja 
(telekomunikacije, dostop do sodišč, energija, prevoz, prehrana, finančne storitve itd.), 
konkretno v programu ukrepov na področju potrošniške politike in programu za varstvo 
potrošnikov 2014–2020. V opravljanje te naloge je treba poleg oblasti vključiti tudi podjetja 
in dobavitelje, da bi lažje dosegli pogodbeno ravnovesje, ki bo preglednejše in manj nejasno.

Posebej problematični sektorji 

Poročevalka konkretno obravnava naslednje sektorje:

– Finančni sektor: obstajajo instrumenti, ki določajo zahteve glede obveščanja o proizvodih 
in njihovega prilagajanja, vendar pa so v primeru ranljivosti (posebej ko gre za starejše ljudi) 
ti ukrepi očitno pomanjkljivi. Poleg tega velja opozoriti, da so mednarodni forumi (G20, 
OECD) izrazili potrebo po zaščiti potrošnika z obveščanjem in regulacijo finančnih trgov, 
katerih zapletenost v večini primerov pomeni, da je lahko ranljiv katerikoli potrošnik;  

– Prehrana: ranljive potrošnike (otroke in mladino) je treba zaščititi pred oglaševanjem 
hrane, ki vsebuje veliko maščob, soli in sladkorjev, ter sprejeti ukrepe za preprečevanje 
prekomerne telesne teže in premalo gibanja ter izboljšanje prehranjevalnih navad. 

– Prevoz: po ugotovitvah združenj potrošnikov, kršenje zakonodaje v primeru zamude ali 
odpovedi potovanja ter širjenje nepoštenih pogodbenih pogojev, zlasti pri nizkocenovnih 
letalskih prevoznikih, pogosto postavlja potnike v ranljiv položaj, ki se dodatno zaostri, kadar 
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potrošnik trpi zaradi kakšne hibe. Poleg tega novejše študije dokazujejo, da nekateri 
potrošniki plačajo do trikrat več kot drugi, ker cene niso pregledne, čeprav direktiva o 
pravicah potrošnikov vsebuje določbe, ki naj bi to preprečevale. 

– Internet: poleg neprimernih vsebin, do katerih mladoletniki zlahka dostopajo (zaradi 
neučinkovitosti sredstev za preverjanje njihove starosti), socialna omrežja prinašajo tudi 
tveganje „usmerjenega oglaševanja“. Pri tovrstnem oglaševanju se uporabi digitalna sled, ki jo 
pustijo mladoletniki, da se jim nato brez njihove vednosti pošiljajo reklame, prilagojene 
njihovemu komercialnemu okusu, ali, še huje, reklame za izdelke, ki so „všeč“ njihovim 
prijateljem, pri čemer se izkorišča družbeni pritisk, ki ga skupina izvaja na mlade in zaradi 
katerega so še posebej ranljivi. 

– Liberalizirani trgi: rezultati liberalizacije glavnih trgov z oskrbo so različni: na splošno ni 
prinesla znižanja cen, večini državljanov pa je prinesla dodatno težavo: kako prepoznati ceno, 
ki je glede na potrebe potrošnika najustreznejša, zamenjati dobavitelja in razumeti postavke 
na računu. Ponujene storitve štejejo kot „univerzalne“ (v tem smislu, da noben državljan ne 
sme ostati brez njih), zato je potrošnik v slabšem položaju od dobavitelja, kar lahko povzroči 
stanja ranljivosti. 

– Dostop do sodišča: kadar bi morali prejeti nadomestilo za škodo, ki so jo utrpeli, imajo 
najbolj ranljivi potrošniki lahko težave pri dostopu do obstoječih mehanizmov, bodisi ker jih 
ne poznajo ali pa jih ne znajo ali ne morejo uporabljati (ker so predragi ali ker delujejo v 
jeziku, ki ga ne obvladajo). Predvideti je treba brezplačne mehanizme za alternativno 
reševanje sporov, ki se aktivirajo celo samodejno, kadar je v njih udeležen ranljivi potrošnik, 
in vključujejo tudi čezmejne posle, ter skupinske tožbe, ki zagotavljajo splošno reševanje 
primerov in večjo vključenost prizadetih oseb. 

Poročevalka poziva, naj se posebna pozornost nameni ranljivosti potrošnikov v tretjem 
življenjskem obdobju, zlasti na področju digitalizacije storitev in dodatnih stroškov njihovega 
opravljanja v tradicionalnih poslovalnicah in trgovinah, kar v veliko primerih pomeni, da ti 
potrošniki enak izdelek oz. storitev plačajo dražje.

Zaključek

Poročevalka na koncu poudarja, da oblikovanje strategije za krepitev pravic ranljivih 
potrošnikov s ciljem, da se jim omogoči udeležba na enotnem trgu, prispeva ne le k njihovi 
socialni vključenosti in napredovanju v smeri pravičnejše in strpnejše družbe, temveč tudi k 
vzpostavljanju bolj dinamičnega, varnejšega in bolj konkurenčnega notranjega trga. Vendar 
posebna zaščita ranljivih potrošnikov nikakor ne bi smela vzpostavljati dveh različnih ravni 
zaščite.


