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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la o nouă agendă privind politica de protecție a consumatorilor europeni
(2012/2133(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, introdusă în Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE) prin articolul 6, 

– având în vedere articolul 26 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
care prevede că „[p]iața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în care libera 
circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalului este asigurată în 
conformitate cu dispozițiile tratatelor”,

– având în vedere articolul 3 alineatul (3) din TUE prin care Uniunea se angajează să 
acționeze pentru „o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde 
spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social, precum și pentru un nivel 
înalt de protecție și de îmbunătățire a calității mediului”,

– având în vedere articolul 9 din TFUE, 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 articolul 11 din TFUE, care prevede că „[c]erințele de protecție a 
mediului trebuie integrate în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor 
Uniunii, în special pentru promovarea dezvoltării durabile”,

– având în vedere articolul 12 din TFUE, care prevede că „[c]erințele din domeniul 
protecției consumatorilor se iau în considerare în definirea și punerea in aplicare a 
celorlalte politici și acțiuni ale Uniunii”,

– având în vedere articolul 14 din TFUE și Protocolul 26 la acesta privind serviciile de 
interes (economic) general,

– având în vedere Recomandarea 98/560/CE a Consiliului din 24 septembrie 1998 privind 
dezvoltarea competitivității industriei europene a serviciilor audiovizuale și de informare 
prin promovarea de cadre naționale destinate să asigure un nivel comparabil și eficace de 
protecție a minorilor și a demnității umane1,

– având în vedere Raportul cu privire la aplicarea Regulamentului (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 

                                               
1 JO L 270, 7.10.1998, p. 48.
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consumatorului”) (COM(2009)0336)1,

– 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 consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 
97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale neloiale”)2,

– având în vedere Rezoluția sa din 12 decembrie 2006 privind poziția comună a Consiliului 
în vederea adoptării deciziei Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui 
program de acțiune comunitară în domeniul protecției consumatorilor (2007-2013),3

– având în vedere Recomandarea 2006/952/EC a Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 decembrie 2006 privind protecția minorilor și a demnității umane, precum și 
dreptul la replică în legătură cu competitivitatea industriei europene de servicii de 
informare audiovizuale și online4,

– având în vedere Directiva 2007/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 
decembrie 2007 de modificare a Directivei 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea 
anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la 
desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune5,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Comitetul 
Economic și Social European intitulată „Strategia UE pentru politica de protecție a 
consumatorilor 2007-2013 — Mai multă putere consumatorilor, bunăstare crescută și 
protecție eficientă a acestora” și Rezoluția Parlamentului din 20 mai 2008 privind 
Strategia UE pentru politica de protecție a consumatorilor 2007-20136,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a 
pieței în ceea ce privește comercializarea produselor, care vizează crearea unui cadru 
general de norme și principii referitoare la acreditare și supravegherea pieței7,

– având în vedere Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 
iunie 2009 privind siguranța jucăriilor (Directiva privind siguranța jucăriilor)8,

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 29 iunie 2009 privind măsurile pentru 
îmbunătățirea funcționării pieței unice și Recomandarea Comisiei din 12 iulie 2004 

                                               
1 JO L 364, 9.12.2004, p. 1.
2 JO L 149, 11.6.2005, p. 22.
3 JO L 404, 30.12.2006, p. 39.
4 JO L 378, 27.12.2006, p. 72.
5 JO L 332, 18.12.2007, p. 27.
6 JO C 180 E, 17.7.2008, p. 26.
7 JO L 218, 13.8.2008, p. 30.
8 JO L 170, 30.6.2009, p. 1.
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privind transpunerea în legislația națională a directivelor referitoare la piața internă1,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 iulie 2009 privind aplicarea acquis-ului în 
domeniul protecției consumatorilor (COM(2009)0330) și raportul Comisiei din 2 iulie 
2009 cu privire la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului 
European și al Consiliului 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”) (COM(2009)0336),

– 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 a Comisie care 
însoțește comunicarea în cauză (SEC(2009)0949),

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

– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2010 referitoare la protecția consumatorilor2,

– 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 serviciilor mass-media audiovizuale)3 (versiunea 
codificată),

– având în vedere raportul prezentat Comisiei de profesorul Mario Monti la 9 mai 2010 
referitor la revitalizarea pieței interne și intitulat „O nouă strategie pentru piața unică”,

– având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la oferirea unei piețe unice 
pentru consumatori și cetățeni4,

– având în vedere Rezoluția sa din 21 septembrie 2010 referitoare la realizarea pieței interne 
în ceea ce privește comerțul electronic5,

– având în vedere Rezoluția sa din 20 octombrie 2010 referitoare la criza financiară, 
economică și socială: recomandări privind măsurile și inițiativele care trebuie luate (raport 
la jumătatea perioadei)6,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 octombrie 2010 intitulată „Pentru o mai 
bună funcționare a piețelor în interesul consumatorilor– a patra ediție a tabloului de bord 
al piețelor de consum” (SEC(2010)1257),

                                               
1 JO L 98, 16.4.2005, p. 47.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0046.
3 JO L 263, 6.10.2010, p. 15.
4 Texte adoptate, P7_TA(2010)0186.
5 Texte adoptate, P7_TA(2010)0320.
6 Texte adoptate, P7_TA(2010)0376.
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– având în vedere Raportul privind cetățenia UE în 2010: eliminarea obstacolelor din calea 
drepturilor cetățenilor UE din 27 octombrie 2010 (COM(2010)0603),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 martie 2010 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 Raportul anual pe 2010 privind Rețeaua Centrelor Europene ale 
Consumatorilor, publicat de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene în 2011, 

– având în vedere Rezoluția sa legislativă din 23 iunie 2011 referitoare la propunerea de 
directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile consumatorilor1,

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2011 referitoare la o piață a comerțului cu 
amănuntul mai eficientă și mai corectă2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din octombrie 2011 intitulată „Pentru o mai bună 
funcționare a piețelor în interesul consumatorilor  – a șasea ediție a tabloului de bord al 
piețelor de consum” (SEC(2011)1271),

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 
19 octombrie 2011 de instituire a mecanismului Conectarea Europei (COM(2011)0665),

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2011 referitoare la mobilitatea și 
incluziunea persoanelor cu handicap și Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele 
cu handicap3,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la 
produsele alimentare4,

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 
9 noiembrie 2011 cu privire la un program privind protecția consumatorilor pentru 
perioada 2014-2020 (COM(2011)0707) și documentele aferente (SEC(2011)1320 y 
SEC(2011)1321),

– având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2011 referitoare la o nouă strategie pentru 
politica de protecție a consumatorilor5,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 ianuarie 2012 intitulată „Un cadru coerent 
pentru creșterea încrederii în piața unică digitală a comerțului electronic și a serviciilor 
online” (COM(2011)0942),

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0293.
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)0307.
3 Texte adoptate, P7_TA(2011)0453.
4 JO L 247, 13.9.2012, p. 17.
5 Texte adoptate, P7_TA(2011)0491.
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25 ianuarie 2012 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția 
datelor) (COM(2012)0011),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 aprilie 2012 intitulată „O strategie pentru 
achizițiile publice electronice” (COM(2012)0179),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 mai 2012 intitulată ,,Strategia europeană 
pentru un internet mai bun pentru copii” (COM(2012)0196),

– având în vedere Rezoluția sa din 22 mai 2012 referitoare la o strategie de consolidare a 
drepturilor consumatorilor vulnerabili1,

– având în vedere Rezoluția sa din 22 mai 2012 referitoare la Tabloul de bord al pieței 
interne2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 mai 2012 către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „O 
agendă a consumatorului european – stimularea încrederii și a creșterii economice” 
(COM(2012)0225),

– având în vedere documentul de lucru al Comisiei din 22 mai 2012 intitulat „Raport 
privind politica de protecție a consumatorilor” (iulie 2010-decembrie 2011) 
(SWD(2012)0132), care însoțește Comunicarea intitulată „O agendă a consumatorului 
european – stimularea încrederii și a creșterii economice” (COM(2012)0225),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 29 mai 2012 intitulată „Consumatorii se simt 
ca acasă în cadrul pieței unice – a șaptea ediție a tabloului de bord al condițiilor pentru 
consumatori” (SWD(2012)0165),

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 
4 iunie 2012 privind identificarea electronică și serviciile de asigurare a încrederii pentru 
tranzacțiile electronice pe piața internă (COM(2012)0238),

– având în vedere documentul de lucru al Comisiei din 19 iulie 2012 privind aspecte legate 
de creșterea gradului de informare și de responsabilizare a consumatorilor din 2012-2014 
(SWD (2012) 235);

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social și Comitetul Regiunilor din 3 octombrie 2012 intitulată „Actul privind 
piața unică II: Împreună pentru o nouă creștere” (COM(2012)0573),

– având în vedere Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea 
Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European 
și Comitetul Regiunilor: O agendă a consumatorului european − stimularea încrederii și a 
creșterii economice (COM(2012)0225),

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0209.
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0211.
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– 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 și protejarea drepturilor consumatorilor reprezintă valori 
fundamentale ale UE;

B. întrucât rolul pe care îl au consumatorii ca agenți ai creșterii economice este esențial;

C. întrucât obiectivul este acela de a realiza un nivel ridicat de responsabilizare și protecție a 
consumatorilor;

D. întrucât trebuie să se stimuleze încrederea consumatorilor, siguranța lor în cadrul pieței și 
cunoașterea drepturilor pe care le au, o atenție deosebită dându-se consumatorilor 
vulnerabili; 

E. întrucât comerțul electronic este foarte util pentru consumatorii cu handicap, cei din 
zonele rurale și din zonele îndepărtate;

F. întrucât fragmentarea pieței unice digitale pune în pericol drepturile consumatorilor, dată 
fiind absența de norme comune aplicabile, și întrucât majoritatea site-urilor de internet nu 
sunt adecvate pentru cumpărătorii și consumatorii transfrontalieri, se solicita o inițiativă 
legislativă care să stabilească un plan amplu de acordare de reparații și care să includă 
mecanisme ca soluționarea alternativă a litigiilor (SAL), un sistem de soluționare a 
litigiilor online (ODR) și mijloace colective; 

G. întrucât nemulțumirea consumatorilor legată de serviciile financiare se datorează 
consilierii neadecvate pe care o primesc și necunoașterii propriilor drepturi; este nevoie de 
arbitri independenți de întreprinderi și, în cazul entităților financiare, de inspectori ai 
băncii centrale (naționale/europene) care să exercite funcția de arbitru;

H. întrucât actuala criză economică afectează grav consumatorii, piața internă slăbește din 
cauza înăspririi condițiilor de muncă și reducerilor salariale ale populației și întrucât 
aceste drepturi trebuie să prevaleze asupra liberalizării piețelor;

I. întrucât pe piața internă există o ofertă de produse și servicii de înaltă calitate la prețuri 
competitive, favorizând un consum durabil pentru o dezvoltare durabilă;

J. întrucât trebuie să se adopte măsuri flexibile pentru protecția consumatorilor în regiunile 
ultraperiferice, în regiunile cu o densitate redusă a populației, în regiunile de munte și 
insulare;

K. întrucât trebuie să se consolideze rolul asociațiilor de consumatori din toate domeniile, 
prin adoptarea măsurilor juridice și economice necesare,

1. cere ca consumatorii să își poată exercita drepturile în mod simplu și eficace în domenii de 
bază cum ar fi alimentația, sănătatea, energia, serviciile financiare și digitale, inclusiv 
produsele farmaceutice și dispozitivele medicale;
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2. cere ca consumatorii să beneficieze în mod sigur de progresele științei și ale tehnologiei și 
să aibă acces la informații, la consiliere imparțială și la instrumentele necesare pentru a 
beneficia de despăgubiri corecte și eficace;

3. subliniază faptul că politicile UE trebuie să sprijine colaborarea asociațiilor de 
consumatori cu instituțiile publice din toate domeniile, punându-se la dispoziție mijloacele 
economice necesare;  se înființează un registru de asociații europene care să se poată 
constitui în asociații la nivel european;

4. subliniază că formarea consumatorilor reduce riscurile acestora în fața produselor 
periculoase, produselor financiare speculative și a publicității înșelătoare, iar această 
formare a consumatorilor trebuie să fie permanentă și să înceapă din școală;

5. solicită Comisiei Europene și statelor membre să adopte măsurile juridice și materiale 
necesare pentru aplicarea eficace a agendei și să realizeze evaluări sistematice ale 
impactului acesteia;

6. solicită Comisiei să instituie norme actualizate și unificate care să sporească securitatea 
produselor, instituind controlul de origine al produselor care provin din țări terțe;

7. subliniază faptul că încrederea consumatorului este obligatorie pentru comerțul electronic, 
atât național, cât și transfrontalier; comerțul pe internet trebuie să asigure calitatea 
produselor, să fie lipsit de practici ilegale sau neloiale și să respecte protecția datelor 
personale;

8. subliniază faptul că informațiile despre piețe trebuie să fie fiabile, clare și comparabile; 
trebuie să se adopte garanții comerciale obligatorii care să asigure administrarea justiției 
în cazul existenței unor intermediari insolvabili; trebuie să se urmărească practicile 
comerciale neloiale și clauzele contractuale abuzive sau manipulările masive ale pieței, 
cum ar fi cele petrecute pe piețele Libor și/sau Euribor; consumatorii „prinși în cursa” 
unor produse financiare trebuie să fie protejați, la fel și cei cu ipoteci imobiliare care, din 
motive neimputabile consumatorului, sunt în pericol de a fi expulzați din locuința lor;

9. solicită să se aplice principiul precauției pe piață pentru bunurile de consum produse cu 
utilizarea nanotehnologiei sau a organismelor modificate genetic;

10. subliniază necesitatea de a oferi o mai bună protecție grupurilor de consumatori 
vulnerabili, cum ar fi copiii și bătrânii, în special în ceea ce privește transportul;

11. subliniază faptul că actuala criză economică și financiară slăbește poziția consumatorilor 
pe piață, aceștia devenind din ce în ce mai vulnerabili; creșterea precarității locurilor de 
muncă, creșterea nivelului șomajului și pierderea puterii de cumpărare accentuează 
inegalitățile din interiorul fiecărei țări și între țări, cu efecte negative asupra profilului 
consumatorului; trebuie să se sprijine dreptul de acces la un cont de plăți de bază și 
interzicerea produselor financiare complexe și riscante pentru consumatorul mediu; 

12. subliniază necesitatea unei colaborări strânse între autoritățile europene, naționale și locale 
și asociațiile de consumatori pentru stabilirea de mecanisme de consultare între părți și 
pentru realizarea măsurilor prevăzute în agendă;
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13. subliniază faptul că procesul accelerat de concentrare a întreprinderilor afectează atât 
producția, cât și comercializarea bunurilor și serviciilor; consumatorii ar trebui să fie 
reprezentați în proporție de cel puțin 20% în consiliile de administrație ale marilor 
întreprinderi, inclusiv în cele din sectorul financiar, și să fie aleși în mod democratic;

14. solicită Comisiei ca sistemul de notificare RAPEX (Sistemul de alertă rapidă pentru 
produsele nealimentare) să fie mai transparent și mai eficace; trebuie să se dezvolte 
rețelele ECC (Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor) și CPC (Rețeaua de 
cooperare pentru protecția consumatorilor);

15. subliniază faptul că mecanismele de acordare a reparațiilor, cum ar fi soluționarea 
alternativă a litigiilor (SAL), soluționarea conflictelor colective sau soluționarea online, 
trebuie să fie rapide, accesibile și eficace; litigiile din cadrul SAL ar trebui soluționate în 
termen de maximum 90 de zile; consumatorii aflați în șomaj trebuie să beneficieze, atât cu 
titlu individual, cât și prin intermediul unei asociații de consumatori, de asistență judiciară 
gratuită, având în vedere veniturile lor;

16. subliniază faptul că este necesară impulsionarea consumului responsabil și durabil, 
urmărind obiectivele stabilite în Strategia UE 2020; este necesar, de asemenea, să se 
înlesnească accesul deplin al consumatorilor la piețe din perspectiva unei Europe sociale 
și solidare; 

17. subliniază că următorul cadru financiar multianual 2014-2020 trebuie să includă Agenda 
consumatorului și să o finanțeze în mod adecvat;

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

La 22 mai 2012, Comisia Europeană a publicat proiectul de Agendă a consumatorului 
european, în continuarea strategiei UE pentru politica de protecție a consumatorilor 2007-
2013 (COM(2007)99). Agenda cuprinde o serie de inițiative privind protecția consumatorilor 
în perioada 2014-2020. Întâmpinăm călduros această abordare ambițioasă și solicităm 
Comisiei să elaboreze, de asemenea, o carte verde a consumatorilor europeni utilă pentru 
organizațiile de apărare a drepturilor consumatorilor, pentru cetățeni, precum și pentru 
parlamentele și guvernele naționale.

Garantarea securității alimentare, sănătatea, energia, produsele financiare și digitale, acestea 
trebuie să reprezinte prioritatea maximă a Agendei consumatorului european. În plus, această 
agendă se situează în ultima fază a pieței unice digitale care prevede protecția online a 
consumatorilor, securitatea juridică, garantarea drepturilor consumatorilor și servicii de livrare 
eficiente și fiabile pentru transportul bunurilor și pentru servicii. Este nevoie de o agendă a 
consumatorului care să reducă inegalitățile dintre consumatori în Europa și să contribuie la o 
economie cu emisii reduse de carbon.

La nivel global, consumatorii europeni se confruntă cu noi provocări cum ar fi globalizarea 
piețelor, lipsa de reglementare financiară, digitalizarea economiei și îmbătrânirea populației. 
Toate acestea cresc importanța instrumentelor de acordare a reparațiilor și de sprijin pentru 
organizațiile de consumatori. În plus, criza financiară actuală face ca deciziile pe care 
consumatorii sunt nevoiți să le ia să devină mai complexe. Cu toate acestea, este necesar ca 
consumatorii să beneficieze de informații eficiente, transparente, fiabile și comparabile.

Procesele de fuziune care au loc între entitățile financiare și care cauzează pierderi sau care au 
necesitat injecții de capital public nu ar trebui să fie ireversibile. În aceste cazuri, este necesar 
să se clarifice faptele pentru a obține stabilitatea financiară, transparență și încrederea 
consumatorilor.

Agenda consumatorului european dă o semnificație concretă principiului din Tratatul pentru 
Uniunea Europeană conform căruia toate politicile UE relevante trebuie să țină cont de 
interesele consumatorului.

Grupurile de persoane vulnerabile în mod deosebit din cauza situației lor fizice, psihologice 
sau din cauza vârstei sau care devin vulnerabile din cauza situației lor sociale sau financiare 
au nevoie de o protecție specială care să le permită accesul la serviciile de bază și la 
mijloacele financiare necesare. 

Tablourile de bord ale piețelor de consum și agenda de responsabilizare a 
consumatorilor

Studiile recente ale Comisiei arată că consumatorii trebuie să își dezvolte din ce în ce mai 
mult capacitatea de decizie în relația lor cu piața. Prin urmare, trebuie să se impulsioneze 
creșterea gradului de responsabilizare a consumatorilor, cunoașterea drepturilor acestora și 
informarea clară și transparentă, dezvoltarea organizațiilor de consumatori și mijloacele 
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simple și accesibile de recurs. 

Cel de-al cincilea tablou de bord al piețelor de consum, publicat la 11 martie 2011 de către 
Comisia Europeană, arată existența unui decalaj din ce în ce mai mare între comerțul 
electronic național și transfrontalier, creșterea gradului de sărăcie, dificultăți din ce în ce mai 
mari în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii de bază, precum și o preocupare enormă 
în rândul consumatorilor pentru siguranța alimentelor.

Conform pachetului privind responsabilizarea consumatorilor, publicat de Comisia Europeană 
la 11 aprilie 2011, consumatorii nu își cunosc drepturile și se confirmă necesitatea de a-i 
informa și de a-i forma pe consumatori. Este esențial rolul activ al autorităților publice, 
precum și al organizațiilor de consumatori și, în acest scop, finanțarea acestora din urmă 
trebuie asigurată. 

Interesele consumatorilor trebuie să fie luate în calcul pe deplin, favorizând asociațiile de 
consumatori și capacitatea lor de influență în Uniune și în statele membre. În acest sens, ar fi 
potrivit să se înființeze un registru de asociații europene care să se poată constitui în asociații 
la nivel european. 

Durabilitatea socială și de mediu

Condițiile de care beneficiază consumatorii variază mult pe teritoriul Uniunii Europene. 
Dintr-un total de 499 de milioane de locuitori, aproximativ 80 de milioane, dintre care 19 
milioane sunt copii, nu își pot permite lucruri de bază, cum ar fi să își plătească chiria pentru 
casa în care locuiesc sau să aibă acces la servicii de sănătate și de educație decente, 
accentuându-se inclusiv inegalitățile în ceea ce privește accesul la alimente și la serviciile 
sociale. Aceste condiții de inegalitate pentru consumatori trebuie abordate din perspectiva 
solidarității proprii modelului social european.

Agenda consumatorului trebuie să abordeze modul în care și consumul privat poate contribui 
la promovarea unei economii cu emisii reduse de carbon. Cauzele creșterii rapide a emisiilor 
de CO2 în UE sunt transportul și energia. Din acest motiv, trebuie încurajat un consum mai 
mare al produselor locale pentru a reduce emisiile de CO2 care provin din transport în UE, 
trebuie să se promoveze reciclarea și consumul la mâna a doua și să se ofere consumatorilor 
produse din ce în ce mai eficiente din punct de vedere energetic.

Trebuie remarcat faptul că, pentru promovarea consumului durabil, achizițiile publice joacă, 
de asemenea, un rol crucial. Din acest motiv, în cadrul acțiunilor de achiziții publice, ar trebui 
să fie obligatorie respectarea unui nivel ridicat de protecție a mediului înconjurător, precum și 
a drepturilor de muncă și a convențiilor colective.

Trebuie să se aibă în vedere posibilitatea de a înființa un serviciu de inspecție financiară care 
să constate infracțiunile și să poată sancționa întreprinderile care încalcă legile în vigoare, 
acționând din oficiu sau ca urmare a reclamațiilor primite de la consumatori individuali sau 
colectivi. În cazul clienților entități financiare care nu dispun de lichidități, dar care au bani 
blocați în firmă sub forma unui anumit produs financiar, acest serviciu de inspecție acționează 
în instanță întreprinderea care nu oferă consumatorului o soluție rezonabilă.
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În ceea ce privește contractele imobiliare ipotecare, atunci când este vorba de locuința 
principală, ar trebui să se aibă în vedere posibilitatea ca, în cazul în care se produc neplăți din 
cauze independente de voința consumatorului, cum ar fi situații de șomaj, să se suspende orice 
evacuare sau execuție ipotecară, aplicându-se un moratoriu al plăților lunare până la 
reintegrarea consumatorului pe piața muncii sau realizându-se o rambursare ipotecară prin 
dare în plată și drept de închiriere cu opțiune de cumpărare a locuinței sau printr-o chirie 
lunară mai mică de 20% din veniturile individuale pe termen de cel puțin doi ani.

Procesele de fuziune între entitățile financiare care au cauzat pierderi sau care au necesitat 
injecții de capital din partea statului nu sunt ireversibile, putându-se suspenda fuziunea cu 
caracter retroactiv. De asemenea, se realizează investigații interne și externe pentru a clarifica 
faptele care au provocat pierderile, astfel încât organismele de supraveghere să poată iniția din 
proprie inițiativă proceduri care, în cazul în care se constată nereguli, să conducă la inițiative 
cu caracter judiciar în scopul de a menține stabilitatea financiară, transparența și încrederea 
consumatorilor în situațiile financiare și în autoritățile democratice. 

Siguranța alimentelor și a produselor

Recentele anchete efectuate în rândul organizațiilor membre ale BEUC (Organizația 
Europeană a Consumatorilor) indică drept priorități mai importante pentru consumatori o mai 
bună protecție în domeniul serviciilor financiare și al alimentației. Este esențial ca în Agenda 
consumatorului să se includă aspecte legate de siguranța și de etichetarea alimentelor. Trebuie 
să se includă, de asemenea, protecția consumatorilor în fața voracității sistemelor financiare. 

O altă problemă care trebuie abordată în Agenda consumatorului este risipa de alimente. Circa 
90 de milioane de tone de alimente se pierd în fiecare an în UE. Populația mondială va crește 
la nouă miliarde de persoane în 2050 și cererea de alimente se va mări cu circa 70%. Aceste 
fapte vor reprezenta mari provocări pentru sistemele agricole mondiale și, de asemenea, 
pentru consumatorii din Europa. Acesta este un motiv în plus pentru a promova producția 
locală și agro-ecologică a alimentelor, precum și pentru a promova circuitele scurte de 
comercializare și distribuție a alimentelor. 

Trebuie să se aibă în vedere necesitatea de a garanta securitatea în cadrul lanțului alimentar, 
de la producție la consum.

Etichetarea nu este suficientă pentru a combate obezitatea și pentru a evita pesticidele și alte 
substanțe chimice periculoase. Ar trebui să se interzică utilizarea unor substanțe ca grăsimile 
artificiale trans, care se folosesc în majoritatea alimentelor procesate și care cauzează în mare 
măsură bolile cardiovasculare și care aduc costuri pentru sistemele de sănătate. În acest sens, 
trebuie să insistăm pe caracterul obligatoriu al etichetării energetice și ecologice pentru a 
îmbunătăți informațiile utile pentru consumatori. 

Agenda consumatorului european trebuie să aibă în vedere eliminarea progresivă a utilizării 
generalizate și fără justificare medicală a antibioticelor în industria cărnii și care conduce la 
probleme serioase pentru sănătatea publică.

Tot în cadrul Agendei consumatorului, Comisia trebuie să ia măsuri concrete pentru a reduce 
expunerea consumatorilor și a mediului înconjurător la substanțe chimice periculoase. 
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Consumatorii se confruntă zilnic cu un cocteil de substanțe chimice care sunt cunoscute că 
provoacă cancer și perturbă sistemul hormonal, cum ar fi parabenii, care se utilizează drept 
conservant în aproape toate produsele cosmetice, cremele și șampoanele. Cu aceste substanțe 
chimice periculoase și folosite pe scară largă în produsele de consum, etichetarea nu este 
suficientă. Comisia trebuie să se asigure de existența unor investigații mai ample cu privire la 
riscurile pentru sănătate presupuse de parabeni. Ar trebui să se considere cu mai mare atenție 
exemplul Danemarcei, unde utilizarea parabenilor este interzisă în produsele destinate copiilor 
mici.

Sistemul de notificare RAPEX trebuie să devină mai transparent și eficace, astfel încât 
autoritățile legislative să devină mai conștiente de riscurile prezentate de anumite produse de 
consum. Normele privind securitatea generală a produselor trebuie consolidate și aplicate, iar 
normele specifice pentru produsele periculoase trebuie dezvoltate sau îmbunătățite. Este 
nevoie de o reglementare adecvată a nanotehnologiei și a OMG-urilor, iar produsele care se 
folosesc de acestea ar trebui etichetate corespunzător. 

Copiii și piața

Copiii constituie un grup de consumatori foarte vulnerabil și sunt expuși unei publicități 
masive. Sunt necesare măsuri urgente destinate în special protejării copiii de publicitatea la 
alimente nesănătoase. 

În Suedia, încă din 1991 este interzisă publicitatea televizată adresată direct copiilor mai mici 
de 12 ani. Copiii sunt copii, nu consumatori. Prin urmare, Agenda consumatorului trebuie să 
aibă printre prioritățile principale interzicerea publicității directe adresată copiilor mai mici de 
12 ani.

De asemenea, trebuie evitată expunerea copiilor la substanțe care le-ar putea periclita 
sănătatea.

Mediul digital

Promovarea intereselor „consumatorului digital” constituie o mare provocare pentru viitorul 
politicii de protecție a consumatorilor europeni. Trebuie să asigurăm consumatorului un 
mediu digital sigur și accesul la rețele de telecomunicații care să respecte în special protecția 
datelor personale. În plus, piața telecomunicațiilor din UE trebuie să garanteze dreptul de 
alegere al consumatorilor.

Execuția și compensarea

Reparațiile colective și soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) sunt elemente importante ale 
unei strategii politice serioase în materie de protecție a consumatorilor. Este important faptul 
că SAL a fost integrat ca prioritate în actul privind piața unică dar, cu toate acestea, soluțiile 
alternative nu funcționează în mod adecvat fără sisteme alternative. Comisia ar trebui să 
prezinte urgent o propunere legislativă care să reglementeze un instrument juridic care să 
garanteze accesul la recursul colectiv. 

Sistemele alternative de soluționare a litigiilor vor trebui să dispună de arbitri independenți de 
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întreprinderi și, în cazul entităților financiare, de inspectori ai băncii centrale 
(naționale/europene) care să exercite funcția de arbitru între părțile aflate în litigiu. 

Este necesar ca nivelul de execuție să fie același în întreaga UE și ca activitățile de 
supraveghere a pieței să fie eficace. 


