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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно новата програма за европейската политика за защита на потребителите 
(2012/2133(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, така както е 
включена към Договорите по силата на член 6 от Договора за Европейския съюз 
(ДЕС),

– като взе предвид член 26 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), който постановява, че „вътрешният пазар обхваща пространство без 
вътрешни граници, в което свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали 
е осигурено в съответствие с разпоредбите на Договорите“,

– като взе предвид член 3, параграф 3 от ДЕС, който ангажира Съюза да работи за 
„силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и 
социален прогрес, и високо равнище на защита и подобряване качеството на 
околната среда“,

– като взе предвид член 9 от ДФЕС, който постановява, че „при определянето и 
осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид 
изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с 
осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното 
изключване, както и с постигане на високо равнище на образование, обучение и 
опазване на човешкото здраве“,

– като взе предвид член 11 от ДФЕС, който постановява, че „изискванията за защита 
на околната среда трябва да бъдат включени в определянето и изпълнението на 
политиките и действията на Съюза, в частност, за да се насърчи устойчивото 
развитие“,

– като взе предвид член 12 от ДФЕС, който постановява, че „изискванията за защита 
на потребителите се вземат под внимание при определянето и осъществяването на 
другите политики и действия на Съюза“,

– като взе предвид член 14 от ДФЕС и Протокол 26 към него относно услугите от общ 
(икономически) интерес,

– като взе предвид Препоръка 98/560/EО на Съвета от 24 септември 1998 г. за 
развитие на конкурентоспособността на европейската индустрия за аудиовизуални и 
информационни услуги чрез подпомагане на национални мрежи, които са насочени 
към постигане на сравнимо и ефективно ниво на защита на малолетните и 
непълнолетните и на човешкото достойнство1,

– като взе предвид доклада относно прилагането на Регламент (ЕО) № 2006/2004 на 

                                               
1 ОВ L 270, 7.10.1998 г., стр. 48.
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Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество 
между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за 
защита на потребителите (Регламент за сътрудничество в областта на защитата на 
потребителите) (COM(2009)0336)1,

– като взе предвид Директива 2005/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 
11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци 
към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на 
Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на 
Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета 
(„Директива за нелоялните търговски практики“)2,

– като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2006 г. относно общата позиция 
на Съвета за приемане на решение на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на програма за действие на Общността в областта на политиката за 
защита на потребителите (2007–2013 г.)3,

– като взе предвид Препоръка 2006/952/EО на Европейския парламент и на Съвета от 
20 декември 2006 г. относно защитата на непълнолетните лица и на човешкото 
достойнство, и на правото на отговор по отношение на конкурентоспособността на 
европейската индустрия за аудиовизуални и онлайн информационни услуги4,

– като взе предвид Директива 2007/65/EО на Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2007 г. за изменение на Директива 89/552/EИО относно 
координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, 
подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до 
упражняване на телевизионна дейност5,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент и 
Европейския икономически и социален комитет, озаглавено „Стратегия на ЕС за 
политика за защита на потребителите 2007–2013 г. — Увеличаване на правата на 
потребителите, повишаване на тяхното благосъстояние, осигуряване на ефективната 
им защита“ и резолюцията на Европейския парламент от 20 май 2008 г. относно 
стратегията на ЕС за политика за защита на потребителите през периода 2007–
2013 г.6,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета 
от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на 
пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти, чиято цел е да създаде 
цялостна рамка от правила и принципи във връзка с акредитацията и надзора на 
пазара7,

                                               
1 ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1.
2 ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
3 ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 39.
4 ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 72.
5 ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 27.
6 ОВ С 180 Е, 17.7.2008 г., стр. 26.
7 ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.
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– като взе предвид Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
18 юни 2009 г. относно безопасността на детските играчки (Директива за 
безопасността на играчките)1,

– като взе предвид Препоръката на Комисията от 29 юни 2009 г. относно мерки за 
подобряване на функционирането на единния пазар и Препоръката на Комисията от 
12 юли 2004 г. относно транспонирането в националното законодателство на 
директивите относно вътрешния пазар2,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2009 г. относно прилагането 
на законодателството на Общността за защита на потребителите (COM(2009)0330) и 
доклада на Комисията от 2 юли 2009 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година за 
сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на 
законодателството за защита на потребителите (Регламент за сътрудничество в 
областта на защитата на потребителите) (COM(2009)0336),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на Регионите от 7 юли 
2009 г. относно хармонизирана методология за класифициране и докладване на 
жалби на потребители и запитвания (COM(2009)0346) и придружаващата го 
проектопрепоръка на Комисията (SEC(2009)0949),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския съвет относно 
„ЕВРОПА 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 
(COM(2010)2020),

– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2010°г. относно защитата на 
потребителите3,

– като взе предвид Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, 
подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните 
медийни услуги)4 (кодифициран текст),

– като взе предвид доклада за съживяване на единния пазар на професор Марио 
Монти до Комисията от 9 май 2010 г., озаглавен „Нова стратегия за единния пазар“,

– като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г., озаглавена „Осигуряване на 
единен пазар за потребителите и гражданите”5,

– като взе предвид своята резолюция от 21 септември 2010 г. относно доизграждането 

                                               
1 ОВ L 170, 30.6.2009 г., стр. 1.
2 ОВ L 98, 16.4.2005, стр. 47.
3 Приети текстове, P7_TA(2010)0046.
4 ОВ L 263, 6.10.2010 г., стр. 15.
5 Приети текстове, P7_TA(2010)0186.
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на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия1,

– като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 2010 г. относно финансовата, 
икономическа и социална криза: препоръки за мерките и инициативите, които 
трябва да се предприемат (междинен доклад)2,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 22 октомври 2010 г., озаглавено 
„Пазарите да работят за потребителите“, 4-то издание на Индекса за развитие на 
пазарите на дребно (SEC(2010)1257),

– като взе предвид Доклада за гражданството на ЕС за 2010 г. — Премахване на 
пречките за упражняване на правата на гражданите на ЕС от 27 октомври 2010 г. 
(COM(2010)0603),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2011 г., озаглавено „Как 
потребителите да се чувстват уверени на вътрешния пазар“, 5-то издание на 
Индекса за развитие на пазарите на дребно (SEC(2011)0299),

– като взе предвид годишния доклад от 2011 г. на Службата за официални 
публикации на Европейския съюз относно мрежата на Европейските потребителски 
центрове за 2010 г.,

– като взе предвид своята законодателна резолюция от 23 юни 2011 г. относно 
предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
правата на потребителите3,

– като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2011 г. относно по-ефективен и 
справедлив пазар на дребно4,

– като взе предвид съобщението на Комисията от октомври 2011 г., озаглавено 
„Пазарите да работят за потребителите – 6-то издание на Индекса за развитие на 
пазарите на дребно“ (SEC(2011)1271),

– като взе предвид предложението от 19 октомври 2011 г. за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на 
Европа (COM(2011)0665),

– като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2011 г. относно мобилността и 
интеграцията на хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с 
увреждания за периода 2010–2020 г.5,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1169/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0320.
2 Приети текстове, P7_TA(2010)0376.
3 Приети текстове, P7_TA(2011)0293.
4 Приети текстове, P7_TA(2011)0307.
5 Приети текстове, P7_TA(2011)0453.
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потребителите1,

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета от 9 ноември 2011 г. относно програма „Потребители“ за периода 2014–
2020 г. (COM(2011)0707) и свързаните с него документи (SEC(2011)1320 и 
SEC(2011)1321),

– като взе предвид резолюцията си от 15 ноември 2011 г. относно нова стратегия за 
политика за защита на потребителите2,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 януари 2012 г., озаглавено 
„Съгласувана уредба за повишаване на доверието в цифровия единен пазар за 
електронната търговия и интернет услугите“ (COM(2011)0942),

– като взе предвид предложението от 25 януари 2012°г. за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни 
(общ регламент относно защитата на данните) (COM(2012)0011),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 април 2012 г., озаглавено 
„Стратегия за електронни обществени поръчки“ (COM(2012)0179),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 2 май 2012 г., озаглавено 
„Европейска стратегия за по-добър интернет за децата“ (COM(2012)0196),

– като взе предвид своята резолюция от 22 май 2012 г. относно стратегията за 
укрепване на правата на потребителите в уязвимо положение3,

– като взе предвид своята резолюция от 22 май 2012 г. относно индекса на вътрешния 
пазар4,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 22 май 2012 г. до Европейския 
парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „Европейска програма за потребителите — насърчаване на доверието и 
растежа“ (COM(2012)0225),

– като взе предвид работния документ на Комисията от 22 май 2012 г., озаглавен 
„Доклад относно политиката за защита на потребителите“ (юли 2010 – декември 
2011 г.) (SWD(2012)0132), който придружава съобщението „Европейска програма за 
потребителите — насърчаване на доверието и растежа“ (COM(2012)0225),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 29 май 2012 г., озаглавено 
“Потребителският индекс показва, че условията за потребление са най-добри в 
Европа — 7-мо издание на Индекса за развитие на пазарите на дребно“ 
(SWD(2012)0165),

                                               
1 ОВ L 247, 13.9.2012 г., стр. 17.
2 Приети текстове, P7_TA(2011)0491.
3 Приети текстове, P7_TA(2012)0209.
4 Приети текстове, P7_TA(2012)0211.
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– като взе предвид предложението от 4 юни 2012 г. за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните 
услуги за електронни трансакции на вътрешния пазар (COM(2012)0238),

– като взе предвид работния документ на Комисията от 19 юли 2012 г. относно 
подобряване на аспекти на познанията относно правата на потребителите 2012–
2014 г. (SWD(2012)0235 окончателен),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2012 г. до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския икономическия и социален комитет и Комитета на 
регионите, озаглавено „Акт за единния пазар II: Заедно за един нов растеж“ 
(COM(2012)0573),

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
относно съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „Европейска програма за потребителите — насърчаване на доверието и 
растежа“ COM(2012)0225,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A7-0000/2012),

А. като има предвид, че насърчаването и защитата на правата на потребителите са 
основни ценности на ЕС;

Б. като има предвид съществената роля на потребителите като двигатели на растежа;

В. като има предвид целта за постигане на високо ниво на овластяване и защита на 
потребителите;

Г. като има предвид, че следва да се насърчава доверието на потребителите, 
безопасността им на пазара и познанията за техните права, с по-специално 
внимание към потребителите в уязвимо положение; 

Д. като има предвид, че електронната търговия е много полезна за потребителите с 
увреждания и за тези в селските и отдалечените райони;

Е. като има предвид, че фрагментирането на цифровия единен пазар застрашава 
правата на потребителите, предвид липсата на общи приложими правила, и че 
повечето уебсайтове не са подходящи за трансгранични купувачи и потребители, и 
че се изисква законодателна инициатива за създаване на цялостен план за защита, 
като се обмислят механизми за алтернативно разрешаване на спорове (АРС), 
система за онлайн разрешаване на спорове (ОРС) и колективни обжалвания;

Ж. като има предвид, че недоволството на потребителите от финансовите услуги се 
дължи на лошото качество на консултантските услуги, които получават, и на 
непознаването на собствените им права; затова са необходими арбитри, независими 
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от дружествата, а в случай на финансови дружества — инспектори от централната 
банка (национална или европейска), които да играят ролята на арбитър;

З. като има предвид, че настоящата икономическа криза се отразява сериозно върху 
потребителите, че вътрешният пазар отслабва поради намаляване на заплатите и 
влошаване на условията на труд на населението, както и че тези права трябва да 
вземат връх над либерализацията на пазара;

И. като има предвид, че вътрешният пазар трябва да предлага набор от продукти и 
услуги с високо качество на конкурентни цени, като насърчава устойчивото 
потребление за устойчиво развитие;

Й. като има предвид, че трябва да се приемат гъвкави мерки за защита на 
потребителите в най-отдалечените райони, в регионите с ниска гъстота на 
населението, планинските и островните райони;

К. като има предвид, че трябва да се укрепи ролята на сдруженията на потребителите 
на всички равнища, като се предприемат необходимите правни и икономически 
мерки;

1. призовава за това потребителите могат да упражняват лесно и ефективно правата си 
на основни блага като прехрана, здравеопазване, енергия, финансови и цифрови 
услуги, включително фармацевтични продукти и медицински изделия;

2. призовава за това потребителите да се възползват безопасно от напредъка в 
областта на науката и технологиите и да имат достъп до информацията, 
безпристрастните консултации и инструментите, необходими за справедлива и 
ефективна защита;

3. подчертава, че политиките на ЕС трябва да насърчават сътрудничеството на 
сдруженията на потребителите с публичните институции във всички области, като 
се предвидят необходимите за това финансови ресурси; следва да се създаде 
европейски регистър на асоциациите, който да дава възможност за създаване на 
европейски асоциации;

4. подчертава, че обучението на потребителите намалява рисковете от опасни изделия, 
спекулативни финансови продукти и заблуждаваща реклама, като това обучение и 
подготовка на потребителите трябва да бъдат постоянни, започвайки от училище;

5. призовава Комисията и държавите членки да приемат правните и практически 
мерки, необходими за ефективното изпълнение на програмата, и да провеждат 
систематични оценки на въздействието им;

6. призовава Комисията да създаде актуализирани и единни стандарти за подобряване 
на безопасността на продуктите, като установи контрол при източника за продукти 
от трети държави;

7. посочва, че доверието на потребителите е абсолютно необходимо за електронната 
търговия - както национална, така и трансгранична; електронната търговия трябва 
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да гарантира качество на продуктите, без непочтени и нелоялни практики и при 
спазване на защитата на личните данни;

8. подчертава, че информацията за пазарите трябва да бъде надеждна, ясна и 
сравнима; трябва да бъдат приети задължителни търговски гаранции, гарантиращи 
правораздаване в случай на неплатежоспособни посредници; трябва да се води 
борба с нелоялните търговски практики, неравноправните клаузи в договорите и 
масовите манипулации на пазара като тези, наблюдавани на пазарите на Libor и/или 
Euribor; необходима е защита на потребителите, попаднали в „капана“ на някой 
финансов продукт, и на потребителите с жилищните ипотечни кредити, които по 
независещи от тях причини са изложени на риск да бъдат експулсирани от 
жилищата си;

9. призовава за прилагане на принципа на предпазливост на пазарите на 
потребителски стоки, произведени с нанотехнологии и генетично модифицирани 
организми;

10. подчертава, че е необходимо да се предостави по-добра защита на техните права на 
групите уязвими потребители като децата и възрастните, особено по отношение на 
транспортните средства;

11. изтъква, че икономическата и финансова криза отслабва позицията на 
потребителите на пазарите, като ги прави все по-уязвими; засилването на 
несигурността на работните места, на безработицата и на загубата на покупателна 
способност увеличава неравенствата вътре във всяка държава и между държавите и 
оказва отрицателно въздействие върху профилите на потребление; трябва да се 
улесни правото на достъп до основна разплащателна сметка и забраната на сложни 
и рискови финансови продукти за средния потребител;

12. изтъква, че е необходимо тясно сътрудничество на европейските, националните и 
местните органи с асоциациите на потребителите за определяне на механизми за 
консултации между страните и за изпълнение на мерките, предвидени в програмата;

13. подчертава, че ускореният процес на концентрация на предприятия оказва влияние 
както на производството, така и на предоставянето на пазара на стоки и услуги; 
потребителите следва да имат поне 20-процентно представителство в управителните 
съвети на големите предприятия, включително от финансовия сектор, като 
представителите им се избират по демократичен начин;

14. изисква от Комисията системата за докладване RAPEX (система за бърз обмен на 
информация за нехранителни продукти) да бъде по-прозрачна и ефективна; трябва 
да се развият мрежата на европейските потребителски центрове (ECC) и мрежата за 
сътрудничество за защита на потребителите (CPC);

15. подчертава, че механизмите за правна защита, като например алтернативното 
разрешаване на спорове (АРС), разрешаването на трудови спорове или 
разрешаването на спорове онлайн, трябва да са бързи, достъпни и ефективни; 
алтернативното разрешаване на спорове следва да се извършва в максимален срок 
от 90 дни; потребителите, които са безработни, трябва да имат - индивидуално или 
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чрез асоциации на потребителите - безплатна правна помощ в съда въз основа на 
доходите си;

16. подчертава, че трябва да се насърчава отговорното и устойчиво потребление, като 
се следват целите, поставени в стратегията „Европа 2020“; също така следва да се 
улеснява пълният достъп на потребителите до пазарите от перспективата на една 
социална и солидарна Европа; 

17. подчертава, че следващата многогодишна финансова рамка за периода 2014-2020 
трябва да включи Програмата за потребителите, като й осигури подходящо 
финансиране;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейската комисия публикува на 22 май 2012 г. проект за Европейска програма за 
потребителите в съответствие със Стратегията на ЕС за политика за защита на 
потребителите 2007-2013 г. (COM (2007) 99 окончателен). Тук се включват редица 
инициативи за потребителите за периода от 2014 до 2020 г. Приветстваме този 
амбициозен подход и отправяме искане към Комисията да изготви също така Зелена 
книга за европейските потребители, която да бъде от полза за организациите за защита 
на правата на потребителите, гражданите и националните парламенти и правителства.

Гарантирането на безопасни хранителни продукти, здраве, енергия, финансови и 
цифрови продукти трябва да бъде най-висш приоритет в Европейската програма за 
потребителите. Също така Програмата идва по време на последната фаза на цифровия 
единен пазар, което изисква защита на потребителите онлайн, правна сигурност, 
гаранции за правата на потребителите и ефективни и надеждни услуги за 
транспортиране и доставка на стоки и услуги. Необходима е програма за 
потребителите, която да намали неравенството между потребителите в Европа и да 
допринесе за една нисковъглеродна икономика.

На световно равнище европейските потребители са изправени пред нови 
предизвикателства като глобализацията на пазарите, финансовата дерегулация, 
цифровизацията на икономиката и застаряването на населението. Всичко това означава, 
че инструментите за обезщетение и подкрепа на потребителите придобиват по-голямо 
значение. Нещо повече, настоящата финансова криза усложнява решенията, които 
потребителите трябва да вземат. Поради това е необходимо на разположение на 
потребителите да има ефикасна, прозрачна, надеждна и сравнима информация.

Извършващите се процеси на сливане между финансови субекти, които водят до загуби 
или за които за били необходими държавни капиталови инжекции, не следва да бъдат 
необратими. Такива случаи е необходимо да се изяснят, за да се постигне финансова 
стабилност, прозрачност и доверие от страна на потребителите.

Европейска програма за потребителите придава конкретен смисъл на заложения в 
Договора за Европейския съюз принципа, според който интересите на потребителите 
трябва да се взимат предвид във всички относими политики на ЕС.

Групите от лица, които са особено уязвими поради своето физическо или 
психологическо състояние или възрастта си или които стават уязвими поради своето 
социално или финансово положение, изискват специална защита, която да им позволи 
достъп до основните услуги и до необходимите финансови средства. 

Индекс за развитие на пазарите на дребно и Програмата за оправомощаване на 
потребителите

Последните проучвания на Комисията показват, че потребителите трябва да развиват 
все по-голяма способност за вземане на решения по отношение на пазарите. 
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Следователно трябва да се насърчават оправомощаването на потребителите, 
познаването на техните права и ясната и прозрачна информация, потребителските 
организации и простите и достъпни средства за правна защита.

Петото издание на Индекса за развитие на пазарите на дребно, публикувано на 11 март 
2011 г. от Европейската комисия, показва увеличаваща се пропаст между вътрешната и 
трансграничната електронна търговия, увеличаване на бедността, нарастване на 
трудностите по отношение на достъпа до основни стоки и услуги и огромна 
загриженост сред потребителите за безопасността на храните.

Съгласно пакета за оправомощаване на потребителите, публикуван от Европейската 
комисия на 11 април 2011 г., непознаването от страна на част от потребителите на 
техните права потвърждава необходимостта от тяхното информиране и образоване. От 
съществено значение е активната роля на публичните органи, както и на 
потребителските организации, и затова финансирането им трябва да бъде гарантирано. 

Интересите на потребителите трябва да се вземат предвид в тяхната цялост, като се 
благоприятстват сдруженията на потребителите и тяхната способност да оказват 
влияние в Съюза и държавите членки. В този смисъл би било целесъобразно да се 
създаде европейски регистър на асоциациите, който да дава възможност за създаване на 
европейски асоциации. 

Социална устойчивост и устойчивост на околната среда

Условията, при които действат потребителите, се различават значително на 
територията на Европейския съюз. Сред общото население от 499 милиона има около 
80 милиона души, от които 19 милиона деца, които не могат да си позволят основни 
неща, като да плащат наем за домовете си или да разполагат с достойни здравни услуги 
и образование, а неравенствата за достъп до храна и социални услуги дори се 
увеличават. На тези условия на неравенство за потребителите трябва да се обърне 
внимание от перспективата на солидарността, присъща на европейския социален модел.

Програмата за потребителите трябва да разгледа начина, по който и личното 
потребление може да спомогне за насърчаване на нисковъглеродна икономика. 
Причините за бързото увеличаване на емисиите на CO2 в ЕС са транспортът и 
енергетиката. Затова следва да се насърчи потребление на местно равнище, намаляващо 
произлизащите от транспорта в ЕС емисии на CO2, да се стимулират рециклирането и 
потреблението на стоки втора употреба и на потребителите да се предлагат все по-
енергийноефективни продукти.

Следва да се има предвид, че за насърчаването на устойчиво потребление решаваща 
роля има и възлагането на обществени поръчки. Поради това при възлагането на 
обществени поръчки задължително трябва да се установява висока степен на защита на 
околната среда, както и на трудовите права и колективните трудови договори.

Трябва да се разгледа възможността за създаване на финансова инспекция, която да 
установява нарушения и да може да санкционира субекти, които не спазват 
действащото законодателство, действаща по собствена инициатива или чрез жалби от 
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отделни потребители или групи. За клиентите на финансови институции, които не 
разполагат с пари в наличност, но имат пари, „затворени“ от институциите в някакъв 
финансов продукт, тази инспекция следва да открива процедура срещу институцията, 
която не предлага разумно решение на потребителя.

По отношение на договорите за жилищни ипотечни кредити, когато става въпрос за 
жилище за лични жилищни цели, следва да се разгледа възможността, в случай на 
неплащане поради причини, недължащи се на потребителите, като напр. безработица, 
да се прекратява всякакво изгонване или принудително изпълнение, да се прилага 
мораториум върху месечните плащания, докато лицето не започне отново работа, или 
да се разрешават ипотечни плащания в натура и наемане с възможност за закупуване на 
същото жилище, или месечен наем под 20% от индивидуалния доход, за срок от най-
малко 2 години.

Сливанията между финансови институции, които водят до загуби или за които са били 
необходими държавни капиталови инжекции, не следва да бъдат необратими и следва 
да могат да бъдат спирани със задна дата. Също така ще се извършват както вътрешни, 
така и външни разследвания за изясняване на събитията, причинили загубите, така че 
надзорните органи да могат да започват производство служебно, а в случаите, когато се 
констатират нередности, да се пристъпва към съдебно производство, с цел поддържане 
на финансова стабилност, прозрачност и доверие от страна на потребителите в 
подлежащите на отчет държави и в демократичните органи. 

Безопасност на храните и продуктите

Неотдавнашни проучвания на организациите, членуващи в Европейското бюро на 
съюзите на потребителите, показват, че най-важният приоритет за потребителите е 
защитата в областта на финансовите услуги и на хранителните стоки. Необходимо е 
аспектите, свързани с безопасността и етикетирането на храните, да бъдат включени в 
Програмата за потребителите, така както и защитата на потребителите от алчността на 
финансовите системи.

Друг проблем, който трябва да бъде разгледан в Програмата за потребителите, е 
разхищението на храна. Всяка година в ЕС се изхвърлят около 90 тона храна. 
Световното население ще достигне 9 милиарда през 2050 г. и търсенето на храна ще 
нарасне със 70%. Това ще постави големи предизвикателства пред световните 
селскостопански системи, а също така и пред потребителите в Европа. Това е още една 
причина да се насърчава местно и агроекологично производство на храни и да се 
стимулират къси вериги за предлагане на пазара и разпределение на храните. 

Трябва да се вземе предвид необходимостта от гарантиране на сигурността на 
хранителната верига от производството до потреблението.

Етикетирането не е достатъчно, за да се води борба срещу наднорменото тегло, 
пестицидите и други опасни химикали. Следва да се забрани употребата на вещества 
като изкуствените трансмазнини, които се използват в повечето преработени храни и 
които допринасят за сърдечно-съдовите заболявания и произлизащите от тях разходи за 
здравните системи. В тази връзка трябва да се настоява етикетите задължително да 
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съдържат енергетични и екологични данни, за да се увеличи полезната информация за 
потребителите. 

Европейската програма за потребителите трябва да разгледа постепенното премахване 
на широката и без медицинска обосновка употреба на антибиотици в месната 
промишленост, която води до сериозни проблеми за човешкото здраве.

Също така Комисията трябва да предприеме конкретни действия в Програмата за 
потребителите за намаляване на излагането на потребителите и на околната среда на 
опасни химикали. Потребителите се сблъскват ежедневно с коктейл от химикали, за 
които се знае, че причиняват рак и нарушават функционирането на хормоналната 
система, като парабените, които се използват като консерванти в почти всички 
козметични продукти, кремове и шампоани. За тези опасни химикали, които се
използват широко в потребителските стоки, етикетирането не е достатъчно. Комисията 
трябва да направи така, че да има повече проучвания на рисковете от парабените за 
здравето. Следва да се разгледа по-отблизо опитът на Дания, където парабените са 
забранени в продуктите, предназначени за малки деца.

Необходимо е системата за нотифициране RAPEX да стане по-прозрачна и ефективна, 
за да може законодателите да бъдат по-добре запознати с рисковете, свързани с 
определени потребителски продукти. Нормите за общата безопасност на продуктите 
трябва да бъдат подсилени и прилагани, а освен това е необходимо да се разработят или 
усъвършенстват конкретни норми за опасните продукти. Нанотехнологията и 
генетично модифицираните организми трябва да бъдат достатъчно добре регулирани, а 
продуктите, които ги съдържат, да бъдат етикетирани по подходящ начин. 

Децата и пазарите

Децата са една много уязвима група потребители, изложена на много реклами. Налице 
е особено неотложна необходимост децата да бъдат защитени от рекламите на 
нездравословни храни. 

В Швеция от 1991 г. са забранени телевизионните реклами, пряко насочени към деца 
под 12 години. Децата си остават деца, те не са потребители. Затова Програмата за 
потребителите трябва като основен приоритет да разгледа възможността за забрана на 
преките реклами, насочени към деца под 12 години.

Също така трябва да се избягва излагането на децата на вещества, които могат да 
навредят на здравето им.

Цифрова околна среда

Насърчаването на интересите на „цифровия потребител“ е едно от основните 
предизвикателства за бъдещето на политиката за европейските потребители. На 
потребителя трябва да се осигури безопасна цифрова околна среда и достъп до 
телекомуникационните мрежи, като особено се спазва защитата на личните данни. 
Освен това телекомуникационният пазар в ЕС трябва да гарантира правото на избор на 
потребителя.



PE500.621v01-00 16/16 PR\920235BG.doc

BG

Изпълнение и обезщетение

Колективната защита и алтернативното разрешаване на спорове (АРС) са важни 
елементи на една сериозна политическа стратегия за потребителите. Фактът, че 
алтернативното разрешаване на спорове е включено като приоритет в Акта за единния 
пазар, е значим, но при все това алтернативните решения не функционират адекватно 
без алтернативни системи. Комисията следва спешно да представи законодателно 
предложение за формализиране на юридически инструмент, който да гарантира 
достъпа до колективни средства за защита. 

Алтернативните системи за разрешаване на спорове ще трябва да разполагат с арбитри, 
независими от дружествата, а в случай на финансови институции инспектори от 
централната банка (национална или европейска) ще изпълняват функцията на арбитри 
на страните по спора. 

Необходимо е степента на изпълнение да бъде еднаква в целия ЕС и дейностите по 
наблюдение на пазара да бъдат ефикасни. 


