
PR\920235PT.doc PE500.621v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

2012/2133(INI)

23.11.2012

PROJETO DE RELATÓRIO
sobre uma nova agenda para a política europeia dos consumidores
(2012/2133(INI))

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

Relator: Vicente Miguel Garcés Ramón



PE500.621v01-00 2/15 PR\920235PT.doc

PT

PR_INI

Í N D I C E

Página

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

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



PR\920235PT.doc 3/15 PE500.621v01-00

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre uma nova agenda para a política europeia dos consumidores
(2012/2133(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, integrados, nos 
termos do artigo 6.°, no 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 proteção e de 
melhoria da qualidade do ambiente”,

– Tendo em conta o artigo 9.º do TFUE, que dispõe que “na definição e execução das suas 
políticas e ações, a União tem em conta as exigências relacionadas com a promoção de um 
nível elevado de emprego, a garantia de uma proteção social adequada, a luta contra a 
exclusão social e um elevado nível de educação, formação e proteção da saúde humana”,

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

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

– Tendo em conta o artigo 14.º TFUE e o Protocolo 26 ao mesmo Tratado relativo aos 
serviços de interesse geral,

– 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 proteção dos menores e da dignidade humana1,

– 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”) 
(COM(2009)0336)2,

                                               
1 JO L 270 de 07.10.98, p. 48.
2 JO L 364 de 09.12.04, p. 1.
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– Tendo em conta a Diretiva 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 Diretiva 84/450/CEE do Conselho relativa à publicidade 
enganosa, as Diretivas 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 
(“diretiva relativa às práticas comerciais desleais”)1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 12 de dezembro de 2006, sobre a posição comum 
adotada pelo Conselho tendo em vista a aprovação de uma decisão do Parlamento
Europeu e do Conselho que institui um Programa de Ação Comunitária no domínio da 
política dos consumidores (2007-2013)2,

– Tendo em conta a Recomendação 2006/952/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
20 de dezembro de 2006, relativa à proteção 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 linha3,

– Tendo em conta a Diretiva 2007/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
dezembro de 2007, que altera a Diretiva 89/552/CEE do Conselho relativa à coordenação 
de certas disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros 
relativas ao exercício de atividades de radiodifusão televisiva4,

– 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” e a Resolução do Parlamento, de 20 de maio de 
2008, sobre a estratégia da UE para a política de consumidores 2007-20135,

– 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 mercado6,

– Tendo em conta a Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de 
junho de 2009, relativa à segurança dos brinquedos7,

– Tendo em conta as recomendações da Comissão, de 29 de junho de 2009, relativa a 
determinadas medidas para melhorar o funcionamento do mercado único, e de 12 de julho 
2004, sobre a transposição para o direito nacional de diretivas relativas ao mercado 
interno8,

                                               
1 JO L 149 de 11.6.2005, p. 22.
2 JO L 404 de 30.12.06, p. 39.
3 JO L 378 de 27.12.06, p. 72.
4 JO L 332 de 18.12.07, p. 27.
5 JO C 180 E de 17.7.2008, p. 26.
6 JO L 218 de 13.08.08, p. 30.
7 JO L 170 de 30.06.09, p. 1.
8 JO L 98 de 16.04.05, p. 47.



PR\920235PT.doc 5/15 PE500.621v01-00

PT

– 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 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 respetivo projeto de 
recomendação da Comissão (SEC(2009)0949),

– 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, de 9 de março de 2010, sobre a proteção dos 
consumidores1,

– Tendo em conta a Diretiva 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 (Diretiva "Serviços de Comunicação Social Audiovisual") 2 (versão 
codificada),

– Tendo em conta o relatório do Professor Mario Monti à Comissão Europeia, de 9 de maio 
de 2010, sobre a revitalização do mercado único 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 cidadãos3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 21 de setembro de 2010, sobre a realização do 
mercado interno do comércio eletrónico4,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de outubro de 2010, sobre a crise financeira, 
económica e social: recomendações sobre as medidas e iniciativas a tomar (relatório 
intercalar)5,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 22 outubro 2010, intitulada “Making 
markets work for consumers” (Tornar os mercados funcionais para os consumidores) –
Quarta edição do Painel de Avaliação dos Mercados de Consumo (SEC(2010)1257),

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2010)0046.
2 JO L 263 de 06.10.10, p. 15.
3 Textos aprovados, P7_TA(2010)0186.
4 Textos aprovados, P7_TA(2010)0320.
5 Textos aprovados, P7_TA(2010)0376.
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– Tendo em conta o Relatório de 2010 sobre a Cidadania da União: Eliminar os obstáculos 
ao exercício dos direitos dos cidadãos da EU (COM(2010)0603),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 11 de outubro de 2010, intitulada 
“Consumers at home in the single market” (Os consumidores em casa no mercado único –
Quinta edição do Painel de Avaliação das Condições dos Consumidores) 
(SEC(2010)0299),

– Tendo em conta os Centros Europeus de Consumidores “Rede 2010 - Relatório Anual do 
Serviço das Publicações da União Europeia”, 2011,

– Tendo em conta a sua Resolução legislativa, de 23 de junho de 2011, sobre a proposta de 
diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos direitos dos consumidores1,

– Tendo em conta a sua resolução, de 5 de julho de 2011, sobre um mercado de comércio 
retalhista mais eficiente e equitativo2,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de outubro de 2011, intitulada 
“Acompanhamento dos resultados para os consumidores no mercado único – Sexta edição 
do Painel de Avaliação dos Mercados de Consumo” (SEC(2011)1271),

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de outubro de 2011, que institui o Mecanismo Interligar a Europa (COM(2011)0665),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 25 de outubro de 2011, sobre a mobilidade e a 
integração de pessoas com deficiência e a Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-
20203,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1169/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, relativo à prestação de informação aos consumidores 
sobre os géneros alimentícios4,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
de novembro de 2011, relativo ao Programa Consumidores para 2014-2020  
(COM(2011)0707) e os documentos com a mesma relacionados (SEC(2011)1320 e 
SEC(2011)1321),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de novembro de 2011, sobre uma nova estratégia 
para a política dos consumidores5,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 11 de janeiro de 2012, intitulada “Um 
enquadramento coerente para reforçar a confiança no mercado único digital do comércio 
eletrónico e dos serviços em linha” (COM(2011)0942),

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2011)0293.
2 Textos aprovados, P7_TA(2011)0307.
3 Textos aprovados, P7_TA(2011)0453.
4 JO L 247 de 13.09.12, p. 17.
5 Textos aprovados, P7_TA(2011)0491.



PR\920235PT.doc 7/15 PE500.621v01-00

PT

– Tendo em conta a proposta de 25 de janeiro de 2012 de um regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (regulamento geral de 
proteção de dados) (COM(2012)0011),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 20 de abril de 2012 intitulada 
"Impulsionar a retoma europeia" (COM(2012)0179),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 2 de maio de 2012, intitulada "A 
Internet das coisas: um Plano de Ação para a Europa" (COM (2012)0196),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 22 de maio de 2012, sobre uma estratégia para o 
reforço dos direitos dos consumidores vulneráveis1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 22 de maio de 2012, sobre o Painel de Avaliação dos 
Mercados de Consumo2,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 22 de maio de 2012, ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões, intitulada 
“Uma Agenda do Consumidor Europeu para incentivar a confiança e o crescimento” 
(COM(2012)0225),

– Tendo em conta o Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão, de 22 de maio de 
2012, intitulado “Report on Consumer Policy (July 2010 - December 2011)” (Relatório 
sobre Política dos Consumidores (julho de 2010 – dezembro de 2011) (SWD(2012)0132), 
que acompanhava a Comunicação “Uma Agenda do Consumidor Europeu para incentivar 
a confiança e o crescimento” (COM(2012)0225), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 29 de maio de 2012, intitulada 
“Consumer Scoreboard shows where consumer conditions are best in Europe” (O Painel 
de Avaliação de Condições dos Consumidores destaca os países europeus mais favoráveis 
aos consumidores – Sétima edição do Painel de Avaliação de Condições dos 
Consumidores) (SWD(2012)0165), 

– Tendo em conta a Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 
de junho de 2012, relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as 
transações eletrónicas no mercado interno (COM(2012)0238),

– Tendo em conta o Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão, de 19 de julho de 
2012, relativo à melhoria de certos aspetos da capacitação dos consumidores de 2012 a 
2014 (SWD(2012)0235 final),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões", de 3 de outubro de 2012, 
Ato para o Mercado Único II  Juntos para um novo crescimento (COM(2012)0573).

– Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a Comunicação da Comissão ao 
                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2012)0209.
2 Textos aprovados, P7_TA(2012)0211.
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Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões intitulada “Uma Agenda do Consumidor Europeu para incentivar a confiança 
e o crescimento” (COM(2012)0225),

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores (A7-0000/2012),

A. Considerando que a promoção dos direitos dos consumidores e a sua proteção são valores 
fundamentais da UE;

B. Considerando o papel essencial que desempenham os consumidores enquanto agentes de 
crescimento;

C. Considerando que o objetivo consiste em alcançar um elevado nível de empoderamento e 
proteção dos consumidores;

D. Considerando que é conveniente favorecer a confiança dos consumidores, melhorar a sua 
segurança face ao mercado, bem como o conhecimento dos seus direitos, prestando uma 
particular atenção aos consumidores vulneráveis; 

E. Considerando que o comércio eletrónico é de grande utilidade para os consumidores 
portadores de deficiência, bem como para aqueles que vivem em zonas rurais e afastadas;

F. Considerando que a fragmentação do mercado único digital põe em risco os direitos dos 
consumidores devido à carência de normas comuns aplicáveis, e que a maioria dos sítios 
Internet não se adequa aos compradores e consumidores além-fronteiras, requerendo-se 
uma iniciativa legislativa que estabeleça um vasto plano de reparações, prevendo 
mecanismos como a resolução alternativa de litígios (RAL), um sistema de resolução de 
litígios em linha (ODR) e recursos coletivos;

G. Considerando que a insatisfação dos consumidores com os serviços financeiros se deve ao 
mau aconselhamento que recebem e ao desconhecimento dos seus direitos; considerando 
que cumpre exigir árbitros independentes das empresas e, no caso das instituições 
financeiras, inspetores do Banco Central (nacional / europeu) que possam exercer as 
funções de árbitro;

H. Considerando que a atual crise económica afeta gravemente os consumidores, que o 
mercado interno enfraquece devido à deterioração das condições de trabalho e salariais da 
população e que estes direitos devem ter prioridade sobre a liberalização dos mercados;

I. Considerando que o mercado interno deve proporcionar uma oferta de produtos e serviços 
de alta qualidade e a preços competitivos, por forma a favorecer um consumo sustentável 
para um desenvolvimento sustentável;

J. Considerando que é necessário adotar medidas flexíveis para a defesa dos consumidores 
das regiões ultraperiféricas, das regiões de baixa densidade populacional, das regiões de 
montanha e das insulares;
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K. Considerando que cumpre reforçar o papel das associações de consumidores em todos os 
âmbitos, mediante a adoção das medidas jurídicas e económicas necessárias;

1. Insta a que os consumidores possam exercer os seus direitos de forma simples e eficaz em 
domínios básicos como a alimentação, a saúde, a energia, os serviços financeiros e os 
serviços digitais, bem como em matéria de produtos farmacêuticos e dispositivos médicos;

2. Apela a que os consumidores possam beneficiar, de forma segura, dos progressos da 
ciência e da tecnologia e a que tenham acesso à informação, ao aconselhamento imparcial 
e aos instrumentos necessários para uma reparação justa e eficaz;

3. Salienta que as políticas da UE devem favorecer a colaboração das associações de 
consumidores com as instituições públicas em todos os âmbitos, mediante a atribuição dos 
recursos económicos necessários. Será necessário criar um registo europeu de associações 
que permita constituir associações europeias;

4. Sublinha que a formação dos consumidores reduz os seus riscos face aos produtos 
perigosos, aos produtos financeiros especulativos e à publicidade enganosa, devendo a 
formação e capacitação dos consumidores ser permanente desde a escola;

5. Convida a Comissão Europeia e os Estados-Membros a adotarem os meios jurídicos e 
materiais necessários para a aplicação eficaz da agenda e a realizarem avaliações 
sistemáticas do respetivo impacto;

6. Solicita à Comissão que estabeleça normas atualizadas e uniformes que favoreçam a 
segurança dos produtos, prevendo o controlo na origem dos produtos provenientes de 
países terceiros;

7. Salienta que a confiança do consumidor é indispensável ao comércio eletrónico, tanto 
nacional como além-fronteiras; considera que o comércio em linha deve assegurar a 
qualidade dos produtos, sem recurso a práticas delituosas ou desleais e respeitando a 
proteção dos dados pessoais;

8. Realça que a informação dos mercados deve ser fiável, clara e comparável. Considera que 
devem ser adotadas garantias comerciais vinculativas que assegurem a administração da 
justiça nos casos de intermediários em situação de insolvência; que cumpre sancionar as 
práticas comerciais desleais e as cláusulas contratuais abusivas, bem como as 
manipulações massivas de mercado, como as ocorridas nos mercados da Libor e/ou da 
Euribor; considera necessário proteger os consumidores “apanhados” por produtos 
financeiros, bem como aqueles com hipotecas imobiliárias que, por causas que lhes são 
inimputáveis, correm o risco de ser expulsos de suas casas;

9. Apela à aplicação do princípio da precaução nos mercados de bens de consumo 
produzidos a partir de nanotecnologias ou de organismos geneticamente modificados;

10. Salienta a necessidade de proporcionar uma melhor proteção dos direitos aos grupos de 
consumidores vulneráveis, como as crianças e os idosos, em particular em matéria de 
transportes;
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11. Sublinha que a atual crise económica e financeira fragiliza a posição dos consumidores 
nos mercados, tornando-os cada vez mais vulneráveis; realça que o agravamento da 
precariedade laboral, das taxas de desemprego e a perda de poder de compra estão a 
aumentar as desigualdades no interior de cada país e entre países, o que tem efeitos 
negativos nos perfis de consumo; entende que cumpre facilitar o direito de acesso a uma 
conta de pagamento básica e proibir os produtos financeiros complexos e arriscados para o 
consumidor médio;

12. Realça a necessidade de uma estreita colaboração entre as autoridades europeias, 
nacionais e locais com as associações de consumidores, a fim de estabelecer mecanismos 
de consulta entre as partes e assegurar a execução das medidas previstas na agenda;

13. Salienta que a aceleração do processo de concentração empresarial afeta tanto a produção 
como a comercialização de bens e de serviços; entende que os consumidores deveriam 
dispor de pelo menos 20% de representação nos conselhos de administração das grandes 
empresas, incluindo no setor financeiro, e ser democraticamente eleitos;

14. Solicita à Comissão que o sistema de notificação RAPEX (Sistema de Alerta Rápido de 
Produtos Não Alimentares) se torne mais eficiente e transparente; considera necessário 
desenvolver as redes ECC (Rede de centros europeus de consumo) e CPC (Rede de 
Cooperação para a proteção dos consumidores);

15. Considera que os mecanismos de reparação, como a resolução alternativa de litígios 
(RAL), a resolução de conflitos coletivos ou a resolução em linha, devem ser rápidos, 
acessíveis e eficazes; entende que os procedimentos da RAL deveriam ser solucionados 
no prazo máximo de 90 dias. Considera que os consumidores que, por razões de 
desemprego, não disponham de rendimentos devem, quer a título individual, quer através 
de uma associação de consumidores, dispor de assistência jurídica gratuita nos tribunais;

16. Salienta que é necessário promover o consumo responsável e sustentável, de acordo com 
os objetivos definidos na Estratégia UE 2020. Entende ser igualmente necessário facilitar 
a acessibilidade total dos consumidores aos mercados, na perspetiva de uma Europa social 
e solidária;  

17. Realça que o próximo quadro financeiro plurianual 2014 -2020 deve integrar a Agenda do 
Consumidor, facultando-lhe um financiamento adequado;

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

Em 22 de maio de 2012, a Comissão Europeia publicou um projeto de Agenda do 
Consumidor que prossegue a Estratégia comunitária em matéria de Política dos Consumidores 
para 2007-2013 (COM(2007) 99 final). Essa Agenda prevê um conjunto de iniciativas para os 
consumidores no período 2014 a 2020. Acolhemos favoravelmente esta abordagem ambiciosa 
e instamos a Comissão a preparar igualmente um livro verde dos consumidores europeus, útil 
para as organizações de proteção dos direitos dos consumidores, os cidadãos, os parlamentos 
e os governos nacionais.

A principal prioridade da Agenda do Consumidor Europeu deve consistir em garantir a 
segurança dos alimentos, a saúde, a energia e a segurança dos produtos financeiros e digitais. 
Acresce que a Agenda se insere na última fase do Mercado Único Digital que exige a 
proteção em linha dos consumidores, a segurança jurídica, as garantias dos direitos do 
consumidor e serviços de entrega eficiente e fiável para o transporte de bens e serviços. É 
necessária uma Agenda do Consumidor que reduza as desigualdades entre os consumidores 
na Europa e que contribua para uma economia com reduzidas emissões de carbono.

A nível global, os consumidores europeus enfrentam novos reptos, como a globalização dos 
mercados, a desregulamentação financeira, a digitalização da economia e o envelhecimento da 
população. Tudo isto implica uma maior relevância para os instrumentos de reparação e um 
apoio às organizações de consumidores. Acresce que a atual crise financeira torna mais 
complexas as decisões a adotar pelos consumidores. Deve, pois, requerer-se que os 
consumidores tenham acesso a uma informação eficiente, transparente, fiável e comparável.

Os processos de fusão das instituições financeiras originados por perdas ou que tenham 
requerido injeções de capital público não deveriam ser irreversíveis. Nestes casos, é 
necessário esclarecer os factos para lograr a estabilidade financeira, a transparência e a 
confiança dos consumidores.

A Agenda do Consumidor Europeu dá uma significação concreta ao princípio do Tratado da 
União Europeia segundo o qual os interesses do consumidor devem de ser tomados em conta 
em todas as políticas pertinentes da UE.

Os grupos de pessoas particularmente vulneráveis pela sua condição física, psicológica ou 
pela idade, ou que se tornem vulneráveis pela situação social ou financeira, requerem uma 
proteção especial que lhes permita aceder aos serviços básicos e aos recursos financeiros 
necessários. 

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

Estudos recentes da Comissão mostram que os consumidores necessitam de desenvolver cada 
vez maior capacidade de decisão na sua relação com os mercados. Por consequência, cumpre 
promover a capacitação dos consumidores, o conhecimento dos seus direitos e a informação 
clara e transparente, as organizações de consumidores e meios simples e acessíveis de recurso.
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O quinto Painel de Avaliação dos Mercados de Consumo, publicado em 11 de março de 2011 
pela Comissão Europeia, revela um fosso crescente entre o comércio eletrónico nacional e 
além-fronteiras, um aumento da pobreza, um aumento da dificuldade em aceder a bens e 
serviços básicos e uma enorme preocupação, entre os consumidores, com a inocuidade dos 
alimentos.

Segundo o pacote relativo à responsabilização dos consumidores, publicado pela Comissão 
Europeia em 11 de abril de 2011, existe um desconhecimento, por parte dos consumidores, 
dos seus direitos e confirma a necessidade de os informar e formar. É essencial o papel ativo 
das autoridades públicas, bem como das organizações de consumidores, pelo que o seu 
financiamento deve ser assegurado. 

Os interesses dos consumidores devem ser tomados em consideração em toda a sua extensão, 
favorecendo as associações de consumidores e a sua capacidade de influência na União e nos 
seus Estados-Membros. Nesse sentido, seria conveniente criar um registo europeu de 
associações, podendo-se constituir associações de âmbito europeu. 

Sustentabilidade social e ambiental

A situação dos consumidores é muito variável na União Europeia. Dos 499 milhões de 
habitantes, cerca de 80 milhões são consumidores, 19 milhões dos quais são crianças, que não 
podem permitir-se sequer pagar a renda de suas casas ou beneficiar de serviços dignos de 
saúde e de educação. Verifica-se mesmo o agravamento das desigualdades no tocante ao 
acesso à alimentação e aos serviços sociais. Estas situações de desigualdade entre os 
consumidores devem ser abordadas na perspetiva da solidariedade própria ao modelo social 
europeu.

A Agenda do Consumidor deve abordar a forma como também o consumo privado pode 
ajudar a promover uma economia com poucas emissões de carbono. O rápido crescimento das 
emissões de CO2 na UE é fundamentalmente originado pelo transporte e pela energia. Assim 
sendo, há que encorajar um consumo de caráter mais local por forma a reduzir as emissões de 
CO2 originadas pelos transportes na UE, promover a reciclagem e o consumo de segunda mão 
e oferecer aos consumidores produtos cada vez mais eficientes em termos energéticos.

Importa ter em conta que, para promover o consumo sustentável, também os contratos 
públicos desempenham um papel crucial. Deve, pois, ser obrigatório estabelecer, nos 
contratos públicos, um alto nível de proteção do ambiente, bem como dos direitos laborais e 
das convenções coletivas.

Há que prever a possibilidade de criar uma inspeção financeira que possa declarar a infração e 
sancionar as entidades que incumpram a lei em vigor, atuando por sua iniciativa ou por via de 
denúncias individuais ou coletivas de consumidores. No caso dos clientes de instituições 
financeiras que se encontrem sem liquidez mas com dinheiro “apanhado” na instituição em 
consequência de algum produto financeiro, a inspeção poderá intentar uma ação contra a 
instituição que não facilite uma solução razoável ao consumidor.

No que respeita aos contratos de crédito hipotecário sobre imóveis, sempre que se trate da 
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residência principal, dever-se-ia prever a possibilidade de que, caso se verifiquem faltas de 
pagamento por causas inimputáveis ao consumidor, como situações de desemprego, se 
suspenda qualquer despejo ou execução hipotecária, aplicando-se uma moratória aos 
pagamentos mensais até à reinserção laboral ou até ao reembolso da hipoteca com dação em 
pagamento e direito a aluguer com opção de compra da mesma habitação, ou uma renda 
mensal inferior a 20 % dos rendimentos pessoais no prazo de, pelo menos, 2 anos.

Os processos de fusão das instituições financeiras que tenham sofrido perdas ou que tenham 
requerido injeções de capital do Estado não serão irreversíveis, podendo-se suspender a fusão 
com caráter retroativo. Realizar-se-ão igualmente inquéritos, tanto a nível interno como 
externo, para esclarecer os factos que originaram as perdas, a fim de que os supervisores 
possam iniciar um processo. No caso de se verificarem irregularidades, poderão ser tomadas 
iniciativas de caráter judicial com o objetivo de manter a estabilidade financeira, a 
transparência e a confiança dos consumidores nas demonstrações financeiras e nas
autoridades democráticas.

Segurança dos alimentos e dos produtos

Segundo sondagens recentemente realizadas entre as organizações membros do Secretariado 
Europeu das Uniões de Consumidores (BEUC), as principias prioridades para os 
consumidores são uma melhor proteção no âmbito dos serviços financeiros e dos géneros 
alimentícios. É essencial que os aspetos relativos à segurança e à rotulagem dos alimentos 
sejam incluídos na Agenda do Consumidor, bem como incluir a defesa dos consumidores face 
à voracidade dos sistemas financeiros.

Outro problema a abordar na Agenda do Consumidor é o desperdício de alimentos. 
Desperdiçam-se anualmente na UE cerca de 90 milhões de toneladas de alimentos. A 
população mundial irá atingir os nove mil milhões de pessoas em 2050 e a procura de 
alimentos irá sofrer um aumento de 70%.  Tudo isto irá suscitar grandes desafios para os 
sistemas agrícolas mundiais e também para os consumidores da Europa,  razão por que é 
necessário promover a produção local e agro-ecológica dos géneros alimentícios, assim como 
promover os circuitos curtos na comercialização e distribuição de alimentos. 

Importa ter em consideração a necessidade de garantir a segurança na cadeia alimentar da 
produção ao consumo.

A rotulagem não é suficiente para combater a obesidade, os pesticidas e outras substâncias 
químicas perigosas. Seria necessário proibir a utilização de substâncias como os ácidos gordos 
trans artificiais usados na maior parte dos alimentos processados e que tanto contribuem para 
as doenças cardiovasculares, com os custos derivados para os sistemas de saúde. Nesse 
sentido, há que insistir na obrigatoriedade de aposição de rótulos energéticos e ecológicos
para reforçar a informação útil dos consumidores. 

A Agenda do Consumidor europeu deve abordar a eliminação gradual do uso generalizado e 
medicamente injustificado de antibióticos na indústria da carne e que coloca grandes 
problemas para a saúde pública.

Cumpre igualmente à Comissão adotar iniciativas concretas no quadro da Agenda do 
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Consumidor a fim de reduzir a exposição dos consumidores e do ambiente a substâncias 
químicas perigosas. Os consumidores são expostos diariamente a um “cocktail” de 
substâncias químicas que se sabe causarem cancro e que perturbam o sistema hormonal, como 
os parabenos, utilizados como conservantes em quase todos os cosméticos, cremes e champôs. 
Para estes produtos químicos perigosos e muito utilizados em produtos de consumo, a
rotulagem não é suficiente. A Comissão deve garantir que se proceda a uma investigação mais 
profunda sobre os riscos dos parabenos para a saúde. Dever-se-ia observar mais de perto o 
exemplo da Dinamarca, onde os parabenos estão proibidos nos produtos destinados às 
crianças de tenra idade.

O sistema de notificação RAPEX deve tornar-se mais transparente e eficiente, a fim de que os 
legisladores sejam devidamente informados dos riscos colocados por produtos de consumo 
específicos. As normas relativas à segurança geral dos produtos devem ser reforçadas e 
aplicadas, assim como cumpre desenvolver ou melhorar normas específicas para produtos 
perigosos. As nanotecnologias e os OGM devem ser regulamentados de forma adequada e os 
produtos que os contêm devem ser etiquetados de forma apropriada. 

As crianças e os mercados

As crianças constituem um grupo de “consumidores” muito vulnerável e estão expostas a uma 
publicidade massiva. É particularmente urgente proteger as crianças da publicidade e de 
géneros alimentícios nocivos. 

Desde 1991, é proibida na televisão pública sueca a publicidade direta às crianças com menos 
de 12 anos de idade. As crianças são crianças e não “consumidores”. Consequentemente, deve 
constituir uma das principais prioridades da Agenda do Consumidor prever a proibição da 
publicidade direta às crianças com menos de 12 anos de idade.

Há também que evitar que as crianças sejam expostas a substâncias suscetíveis de prejudicar a 
sua saúde.

Ambiente digital

A promoção dos interesses do “consumidor digital” constitui um importante desafio para o 
futuro da política relativa aos consumidores europeus. Há que proporcionar ao consumidor 
um ambiente digital seguro e o acesso às redes de telecomunicações, respeitando 
especialmente a proteção dos dados pessoais. Além disso, o mercado de telecomunicações da 
UE deve garantir a liberdade de escolha por parte do consumidor.

Execução e compensação

A reparação coletiva e a resolução alternativa de conflitos (RAL) são importantes elementos 
de uma estratégia política séria relativa aos consumidores. É significativo que a RAL tenha 
sido integrada como prioridade no Ato do Mercado Único, muito embora as soluções 
alternativas não possam funcionar adequadamente sem sistemas alternativos. A Comissão 
deveria apresentar em breve uma proposta legislativa para formalizar um instrumento jurídico 
que garanta o acesso ao recurso coletivo. 
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Os sistemas alternativos de resolução de conflitos deverão dispor de árbitros independentes 
das empresas, e, no caso das instituições financeiras, de inspetores do Banco central 
(nacional/europeu) que poderão exercer a função de árbitro das partes em litígio. 

É necessário que o nível de execução seja o mesmo em toda a UE e que as atividades de 
vigilância do mercado sejam eficazes.


