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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o novi agendi za evropsko potrošniško politiko
(2012/2133(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki so bile vključene s členom 
6 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju člena 26 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki določa, da 
„notranji trg zajema območje brez notranjih meja, na katerem je v skladu z določbami 
Pogodb zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala“,

– ob upoštevanju člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji, ki Unijo zavezuje k prizadevanju „za 
visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, usmerjeno v polno zaposlenost in 
socialni napredek, ter za visoko raven varstva in izboljšanje kakovosti okolja“,

– ob upoštevanju člena 9 PDEU, ki določa, da „pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik 
in dejavnosti Unija upošteva zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje 
zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti 
in visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja“,

– ob upoštevanju člena 11 PDEU, ki določa, da je treba „zahteve varstva okolja vključevati 
v opredelitve in izvajanje politik in dejavnosti Unije, zlasti zaradi spodbujanja 
trajnostnega razvoja“,

– ob upoštevanju člena 12 PDEU, ki določa, da je treba „pri opredeljevanju in izvajanju 
drugih politik in dejavnosti Unije upoštevati zahteve varstva potrošnikov“,

– ob upoštevanju člena 14 PDEU in njenega protokola 26 o storitvah v (gospodarskem) 
interesu,

– ob upoštevanju priporočila Sveta 98/560/ES z dne 24. septembra 1998 o razvoju 
konkurenčnosti evropske industrije in informacijskih storitev s spodbujanjem nacionalnih 
okvirov za dosego primerljive in učinkovite ravni varstva mladoletnikov in človekovega 
dostojanstva1,

– ob upoštevanju poročila o uporabi Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 27. oktobra 2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za 
izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (uredba o sodelovanju na področju varstva 
potrošnikov) (COM(2009)0336)2,

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 
2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem 
trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in 
Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega 

                                               
1 UL L 270, 7.10.1998, str. 48.
2 UL L 364, 9.12.2004, str. 1.
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parlamenta in Sveta (direktiva o nepoštenih poslovnih praksah)1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. decembra 2006 o skupnem stališču Sveta glede 
sprejetja sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa ukrepov Skupnosti na 
področju potrošniške politike (2007–2013)2,

– ob upoštevanju Priporočila 2006/952/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. 
decembra 2006 o varstvu mladoletnikov in človeškega dostojanstva ter o pravici do 
odgovora v zvezi s konkurenčnostjo evropske avdiovizualne industrije in industrije 
spletnih informacijskih storitev3,

– ob upoštevanju Direktive 2007/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2007 o spremembi Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in 
drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih 
programov4,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru z naslovom „Strategija potrošniške politike EU za obdobje 
2007–2013: usposabljanje potrošnikov, izboljševanje blaginje potrošnikov, učinkovito 
varstvo potrošnikov“ in resolucije Parlamenta z 20. maja 2008 o strategiji potrošnike 
politike EU 2007–20135,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 
2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov, 
katere cilj je vzpostaviti splošni okvir pravil in načel v zvezi z akreditacijo in nadzorom 
trga6,

– ob upoštevanju Direktive 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 
2009 o varnosti igrač (direktiva o varnosti igrač)7,

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 29. junija 2009 o ukrepih za izboljšanje 
delovanja enotnega trga in njenega priporočila z dne 12. julija 2004 o prenosu v 
nacionalno zakonodajo direktiv, ki vplivajo na notranji trg8,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. julija 2009 o izvrševanju pravnega reda 
Skupnosti o varstvu potrošnikov (COM(2009)0330) in poročila Komisije z dne 2. julija 
2009 o uporabi Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju 
med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov 
(uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov) (COM(2009)0336),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 7. julija 2009 Evropskemu parlamentu, Svetu, 

                                               
1 UL L 149, 11.6.2005, str. 22.
2 UL L 404, 30.12.2006, str. 39.
3 UL L 378, 27.12.2006, str. 72.
4 UL L 332, 18.12.2007, str. 27.
5 UL C 180 E, 17.7.2008, str. 26.
6 UL L 218, 13.8.2008, str. 30.
7 UL L 170, 30.6.2009, str. 1.
8 UL L 98, 16.4.2005, str. 47.
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Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o usklajeni metodologiji za 
klasifikacijo pritožb in poizvedb potrošnikov ter poročanje o njih (COM(2009)0346) ter 
spremljajočega osnutka priporočila Komisije (SEC(2009)0949),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu svetu „Evropa 2020 – strategija za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2010 o varstvu potrošnikov1,

– ob upoštevanju Direktive 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 
2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju 
avdiovizualnih medijskih storitev (direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah)2

(kodificirana različica),

– ob upoštevanju poročila profesorja Maria Montija Komisiji z dne 9. maja 2010 o oživitvi 
enotnega trga z naslovom „Nova strategija za enotni trg“,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2010 o uresničitvi enotnega trga za 
potrošnike in državljane3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. septembra 2010 o dokončnem oblikovanju 
notranjega trga za elektronsko poslovanje4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. oktobra 2010 o finančni, gospodarski in socialni 
krizi: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili (vmesno poročilo)5,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 22. oktobra 2010 z naslovom „Izboljšanje 
delovanja trgov za potrošnike“, četrta izdaja pregleda stanja potrošniških trgov 
(SEC(2010)1257),

– ob upoštevanju poročila o državljanstvu EU iz leta 2010: odpravljanje ovir za pravice 
državljanov EU z dne 27. oktobra 2010 (COM(2010)0603),

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

– ob upoštevanju letnega poročila o Evropski mreži centrov za varstvo potrošnikov v letu 
2010 Urada za publikacije Evropske unije, izdanega leta 2011,

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 23. junija 2011 o predlogu direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potrošnikov6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2011 o bolj učinkovitem in poštenem 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0046.
2 UL L 263, 6.10.2010, str. 15.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0186.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0320.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0376.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0293.
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maloprodajnem trgu1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije iz oktobra 2011 z naslovom „Izboljšanje delovanja 
trgov za potrošnike “, šesta izdaja pregleda stanja potrošniških trgov (SEC(2011)1271),

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. oktobra 2011 o 
vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope (COM(2011)0665),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2011 o mobilnosti in vključevanju 
invalidov ter evropski strategiji o invalidnosti 2010–20202,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom3,

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. novembra 2011 
o programu varstva potrošnikov 2014–2020 (COM(2011)0707) in povezanih dokumentov 
(SEC(2011)1320 in SEC(2011)1321),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2011 o novi strategiji za potrošniško 
politiko4,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. januarja 2012 z naslovom „Skladen okvir za 
okrepitev zaupanja v enotni digitalni trg elektronskega poslovanja in spletnih storitev“ 
(COM(2011)0942),

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. januarja 2012 
o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov (splošna uredba o varstvu podatkov) (COM(2012)0011),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. aprila 2012 z naslovom „Strategija za e-javna 
naročila“ (COM(2012)0179),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. maja 2012 z naslovom „Evropska strategija za 
boljši internet za otroke“ (COM(2012)0196),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. maja 2012 o strategiji za krepitev pravic 
ranljivih potrošnikov5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. maja 2012 o pregledu stanja notranjega trga6,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 22. maja 2012 Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Evropska 
agenda za potrošnike – za krepitev zaupanja in rasti“ (COM(2012)0225),

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0307.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0453.
3 UL L 247, 13.9.2012, str. 17.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0491.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0209.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0211.
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– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z dne 22. maja 2012 z naslovom „Poročilo 
o potrošniški politiki“ (julij 2010 – december 2011) (SWD(2012)0132), ki spremlja 
sporočilo Komisije z naslovom „Evropska agenda za potrošnike – za krepitev zaupanja in 
rasti“ (COM(2012)0225),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. maja 2012 z naslovom „Pregled razmer za 
potrošnike kaže, da so pogoji potrošnje najboljši v Evropi – sedma izdaja pregleda razmer 
za potrošnike“ (SWD(2012)0165),

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. junija 2012 o 
elektronski identifikaciji in skrbniških storitvah za elektronske transakcije na notranjem 
trgu (COM(2012)0238),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z dne 19. julija 2012 o izboljšanju vidikov 
krepitve moči potrošnikov od leta 2012 do leta 2014 (SWD (2012)0235),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 3. oktobra 2012 z naslovom „Akt za 
enotni trg II: Skupaj za novo rast“ (COM(2012)0573),

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije 
Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z naslovom „Evropska agenda za potrošnike – za krepitev zaupanja in rasti“ 
(COM(2012)0225),

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

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

A. ker sta spodbujanje pravic potrošnikov in njihovo varstvo temeljni vrednoti EU;

B. ker igrajo potrošniki osrednjo vlogo pri rasti;

C. ker je cilj doseči čim vplivnejšo vlogo potrošnikov in čim boljše varstvo zanje;

D. ker je treba spodbuditi zaupanje potrošnikov, njihovo varnost na trgu in poznavanje 
njihovih pravic, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti ranljivim potrošnikom; 

E. ker je elektronska trgovina zelo koristna za invalidne potrošnike, potrošnike s podeželja in 
z oddaljenih območij;

F. ker razdrobljenost enotnega digitalnega trga ogroža pravice potrošnikov, saj ne obstajajo 
skupni standardi, večina spletnih mest pa ni primernih za čezmejne kupce in potrošnike, in 
ker je zato potrebna zakonodajna pobuda za obsežen načrt izboljšav, ki bo upošteval 
mehanizme, kot so alternativno reševanje sporov, sistem spletnega reševanja sporov in 
kolektivna pravna sredstva;

G. ker se lahko nezadovoljstvo potrošnikov glede finančnih storitev pripiše slabemu 
svetovanju, ki so ga deležni, in nepoznavanju svojih pravic; ker bi morali o tem presojati 
neodvisni razsodniki podjetij in v primeru finančnih institucij inšpektorji iz 
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(nacionalne/evropske) centralne banke;

H. ker trenutna gospodarska kriza močno vpliva na potrošnike, slabi notranji trg z 
zmanjševanjem delovnih in plačnih pogojev prebivalstva, te pravice pa morajo prevladati 
pred liberalizacijo trgov;

I. ker mora notranji trg ponuditi paleto visokokakovostnih izdelkov in storitev po 
konkurenčnih cenah in spodbujati trajnostno potrošnjo za trajnostni razvoj;

J. ker bi se morali sprejeti prožni ukrepi za varstvo potrošnikov v najbolj oddaljenih regijah, 
v regijah z nizko naseljenostjo ter v gorskih in otoških regijah;

K. ker je treba okrepiti vlogo potrošniških združenj na vseh področjih s sprejetjem potrebnih 
pravnih in ekonomskih ukrepov;

1. poziva, naj potrošniki uveljavljajo svoje pravice na enostaven in učinkovit način zlasti na 
področju prehranjevanja, zdravstvenih storitev, energetike, finančnih in digitalnih storitev, 
vključno s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki;

2. poziva, naj potrošniki varno izkoristijo napredek na področju znanosti in tehnologije ter 
imajo dostop do informacij, nepristranskega svetovanja in instrumentov, ki so potrebni za 
pošteno in učinkovito odškodnino;

3. poudarja, da morajo politike EU spodbujati sodelovanje potrošniških združenj z javnimi 
institucijami na vseh področjih in tako zagotavljati dostop do potrebnih gospodarskih 
virov; meni, da je treba vzpostaviti evropski register teh združenj, ki bo omogočil 
povezovanje v združenja na evropski ravni;

4. poudarja, da usposabljanje potrošnikov zmanjšuje njihovo tveganje glede nevarnih 
izdelkov, špekulativnih finančnih produktov in zavajajočega oglaševanja, to usposabljanje 
potrošnikov in krepitev njihove moči pa mora biti stalno in se mora začeti že med 
šolanjem;

5. poziva Evropsko komisijo in države članice, naj sprejmejo pravne in materialne ukrepe, 
potrebne za učinkovito izvajanje agende, in naj izvajajo sistematične ocene njihovega 
učinka;

6. poziva Komisijo, naj uvede posodobljene in enotne standarde, ki bodo omogočili varnost 
izdelkov in nadzor nad poreklom izdelkov iz držav nečlanic;

7. poudarja, da je zaupanje potrošnika nujno za nacionalno in čezmejno elektronsko 
trgovino; internetna trgovina mora zagotoviti kakovost izdelkov, brez goljufij in na pošten 
način, pri tem pa mora spoštovati varstvo osebnih podatkov;

8. poudarja, da morajo biti tržne informacije zanesljive, jasne in primerljive; meni, da je 
treba sprejeti obvezujoča tržna jamstva, da se zagotovijo sodni postopki v primeru 
plačilno nesposobnih posrednikov; meni, da je treba preganjati nepoštene trgovinske 
prakse in nepoštene pogodbene pogoje oziroma množične tržne manipulacije, kot so tiste 
na trgih liborja in/ali euribora; treba je zaščititi potrošnike, ki so „ujeti” v enem od 



PR\920235SL.doc 9/13 PE500.621v01-00

SL

finančnih produktov, in tiste s stanovanjskimi hipotekarnimi krediti, ki so zaradi zunanjih 
okoliščin v nevarnosti prisilne izselitve;

9. poziva k uporabi previdnostnega načela na trgih potrošniškega blaga, proizvedenega z 
nanotehnologijo ali gensko spremenjenimi organizmi;

10. poudarja, da je treba ponuditi večjo zaščito pravic skupinam ranljivih potrošnikov, kot so 
otroci in starejši, zlasti na področju prometa;

11. poudarja, da sedanja gospodarska in finančna kriza slabita položaj potrošnikov na trgih, 
saj postajajo ti vedno bolj ranljivi; ugotavlja, da vse bolj negotova delovna mesta, rast 
brezposelnosti in izguba kupne moči povečujejo neenakosti znotraj posameznih držav in 
med njimi, kar negativno vpliva na profile porabe; treba je spodbujati pravico do dostopa 
do osnovnega plačilnega računa in prepovedati zapletene in tvegane finančne proizvode za 
povprečnega potrošnika;

12. poudarja, da potrebujemo tesno sodelovanje med evropskimi, nacionalnimi in lokalnimi 
organi ter potrošniškimi združenji, da se vzpostavijo posvetovalni mehanizmi med stranmi 
in omogoči izvajanje ukrepov, predvidenih v agendi;

13. poudarja, da pospešen proces koncentracije podjetij negativno vpliva tako na proizvodnjo 
kot na trženje blaga in storitev; meni, da bi morali imeti potrošniki najmanj 20 % 
predstavnikov v upravah velikih podjetij v finančnem sektorju, izvoljenih na demokratičen 
način;

14. poziva Komisijo, naj bo sistem za obveščanje RAPEX (sistem hitrega obveščanja za 
neživilske potrošniške izdelke) preglednejši in učinkovitejši; meni, da je treba razviti 
mreže evropskih potrošniških središč in mrežo sodelovanja na področju varstva 
potrošnikov;

15. poudarja, da morajo biti odškodninski mehanizmi, kot je alternativno reševanje sporov, 
reševanje kolektivnih sporov ali spletno reševanje, hitri, dostopni in učinkoviti; meni, da 
bi morali biti spori z alternativnimi postopki rešeni najpozneje v 90 dneh; meni tudi, da bi 
morali imeti brezposelni potrošniki posamezno ali prek potrošniškega združenja na voljo 
brezplačno pravno pomoč v sodnih postopkih;

16. poudarja, da je treba spodbujati odgovorno in trajnostno potrošnjo v skladu s cilji, 
določenimi v strategiji EU 2020; treba je omogočiti tudi nemoten dostop potrošnikov do 
trgov z vidika socialne in solidarnostne Evrope;

17. poudarja, da je treba v prihodnjem večletnem finančnem okviru 2014–2020 upoštevati 
evropsko agendo za potrošnike in zanjo predvideti zadostno financiranje;

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

Evropska Komisija je 22. maja 2012 objavila osnutek evropske agende za potrošnike kot 
nadaljevanje strategije potrošniške politike EU za obdobje 2007–2013 (COM(2007)0099). 
Vsebuje skupek pobud za potrošnike v obdobju 2014–2020. Ta visoko zastavljen pristop 
pozdravljamo in pozivamo Komisijo, naj pripravi tudi zeleno knjigo evropskih potrošnikov, ki 
bo koristila zvezam za zaščito potrošnikov, državljanom, parlamentom in nacionalnim 
vladam.

Prednostna naloga evropske agende za potrošnike mora biti zagotavljanje varnosti hrane, 
zdravstvene oskrbe, energije ter finančnih in digitalnih produktov. Obenem se agenda nahaja 
v zadnji fazi enotnega digitalnega trga, ki zahteva spletno zaščito potrošnikov, pravno varnost,
jamstva za pravice potrošnikov ter učinkovite in zanesljive dostavne storitve v primeru 
prevoza blaga in storitev. Potrebujemo agendo za potrošnike, ki bo zmanjšala neenakosti med 
evropskimi potrošniki in prispevala k nizkoogljičnemu gospodarstvu.

Na svetovni ravni se evropski potrošniki soočajo z izzivi, kot na primer globalizacija trgov, 
pomanjkljiva finančna regulacija, digitalizacija gospodarstva in staranje prebivalstva. Zaradi 
vsega naštetega so velikega pomena odškodninski instrumenti in podpora organizacij 
potrošnikov. Poleg tega so odločitve, ki jih morajo sprejemati potrošniki, zaradi trenutne 
finančne krize bolj zapletene. Zato je nujno, da imajo potrošniki dostop do učinkovitega, 
preglednega, zanesljivega in primerljivega obveščanja.

Postopki združevanja, ki potekajo med finančnimi institucijami, ki beležijo izgube ali so 
potrebovale injekcije javnega kapitala, ne bi smeli biti ireverzibilni. V takih primerih je treba 
razjasniti dejstva in zagotoviti finančno stabilnost, preglednost in zaupanje potrošnikov.

Evropska agenda za potrošnike daje dejanski pomen načelu iz Pogodbe o Evropski uniji, v 
skladu s katerim morajo vse zadevne politike EU upoštevati interese potrošnikov.

Skupinam oseb, ki so posebej ranljive zaradi svojega fizičnega, psihološkega stanja ali starosti 
oziroma, ki postanejo ranljive zaradi svojega socialnega ali finančnega stanja, je treba nuditi 
posebno zaščito, tako da bodo lahko dostopale do osnovnih storitev in potrebnih finančnih 
sredstev.

Pregledi stanja potrošniških trgov in agenda za vplivnejšo vlogo potrošnikov

Nedavne raziskave Komisije kažejo, da morajo imeti potrošniki na trgih čedalje bolj razvito 
sposobnost odločanja. Zato si je treba prizadevati za vplivnejšo vlogo potrošnikov, da bodo 
bolje poznali svoje pravice in bili jasno in pregledno obveščeni, ter podpirati organizacije 
potrošnikov ter preprosta in dostopna pravna sredstva.

V peti izdaji pregleda stanja potrošniških trgov, ki ga je Komisija objavila 11. marca 2011, se 
opozarja na vedno večji prepad med nacionalnim in čezmejnim elektronskim poslovanjem, 
večanjem revščine, težjo dostopnost materialnih dobrin in osnovnih storitev ter izredno 
zaskrbljenost potrošnikov glede varnosti hrane.
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Sveženj za krepitev moči potrošnikov, ki ga je objavila Evropska komisija 11. aprila 2011, 
razkriva, da potrošniki ne poznajo svojih pravic, zaradi česar se je ponovno izkazalo, da jih je 
treba obveščati in usposabljati. Pri tem imajo poglavitno vlogo javni organi, kakor tudi 
organizacije potrošnikov, zato jim je treba zagotoviti ustrezno financiranje.

Interese potrošnikov je treba upoštevati v celoti in podpirati potrošniška združenja ter njihovo 
zmožnost vplivanja na Unijo in njene države članice. V tem smislu bi bilo primerno 
vzpostaviti evropski register združenj, ki bi ga sestavljala združenja iz vse Evrope.

Socialna in okoljska trajnost

Položaji, v katerih se znajdejo potrošniki, se v Evropski uniji zelo razlikujejo. Od skupno 499 
milijonov prebivalcev je približno 80 milijonov (od tega 19 milijonov otrok) takih, ki si ne 
morejo privoščiti osnovnih stvari, kot je plačilo najemnine, ali dostopa do dostojne 
zdravstvene oskrbe in izobraževanja, obenem pa narašča neenakost v dostopu do hrane in 
socialnih storitev. Te neenake razmere za potrošnike je treba obravnavati z vidika 
solidarnosti, ki je značilna za evropski socialni model.

Evropska agenda za potrošnike mora preučiti, kako lahko tudi zasebna poraba prispeva k 
spodbujanju nizkoogljičnega gospodarstva. Vzrok za bliskovito naraščanje izpustov CO2 v 
EU najdemo v prometu in energetiki. Zato bo treba bolj spodbujati lokalno porabo, da bi 
znižali izpuste CO2, ki v EU izvirajo iz prometa, podpirati recikliranje in potrošnjo rabljenih 
predmetov ter potrošnikom nuditi izdelke, ki bodo vedno bolj energetsko učinkoviti.

Treba se je zavedati, da imajo pri spodbujanju trajnostne potrošnje glavno vlogo javna 
naročila. Zato bi bilo treba pri javnih naročilih obvezno zagotoviti visoko stopnjo zaščite 
okolja, delovnih pravic in kolektivnih pogodb.

Treba je razmisliti o možnosti vzpostavitve finančne inšpekcije, ki bi ugotavljala kršitve in 
kaznovala institucije, ki ne spoštujejo veljavne zakonodaje, delovala pa bi na lastno pobudo 
ali po posameznih ali skupinskih prijavah potrošnikov. V primeru strank finančnih institucij, 
ki niso likvidne, ker je njihov denar „ujet” v enem od finančnih produktov, bi omenjena 
inšpekcija proti instituciji, ki potrošniku ne ponudi razumne rešitve, sprožila postopek.

Pri pogodbah o hipotekarnem posojilu za nakup nepremičnine v primeru glavnega bivališča bi 
bilo treba razmisliti o možnosti, da se pri neplačilih potrošnika zaradi zunanjih okoliščin, na 
primer izgube zaposlitve, prekličejo vse deložacije in rubeži ter uvede moratorij na mesečno 
obveznost, dokler posameznik ni spet v delovnem razmerju, ali pa se hipotekarno posojilo 
poplača s kompenzacijo in pravico do najema z možnostjo nakupa iste nepremičnine oziroma 
z mesečno najemnino, ki znaša manj kot 20 % osebnega dohodka posameznika za obdobje 
najmanj dveh let.

Postopki združevanja med finančnimi institucijami, ki poslujejo z izgubo ali so potrebovale 
injekcije državnega kapitala, ne bodo ireverzibilni, saj se bo združitev lahko preklicala za 
nazaj. Prav tako bo treba izpeljati notranje in zunanje preiskave, s katerimi bo mogoče 
pojasniti vzroke za izgubo, nadzorniki pa bodo lahko sprožili postopek, ki bo, če se ugotovijo 
nepravilnosti, vseboval pobude pravnega značaja, da bi ohranili finančno stabilnost, 
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preglednost in zaupanje potrošnikov v računovodske izkaze in demokratične organe.

Varnost hrane in izdelkov

Nedavne raziskave med organizacijami članicami Evropske potrošniške organizacije kažejo, 
da si potrošniki najbolj želijo boljše zaščite na področju finančnih storitev in hrane. Izredno 
pomembno je, da so v evropski agendi za potrošnike vključeni vidiki varnosti in označevanja 
hrane ter zaščita potrošnikov pred požrešnostjo finančnih sistemov.

Naslednja težava, s katero se mora ukvarjati evropska agenda za potrošnike, je zavržena 
hrana. V EU vsako leto ostane neporabljenih 90 milijonov ton živil. Leta 2050 bo svetovno 
prebivalstvo doseglo 9 milijard, potreba po hrani pa se bo povečala za 70 %. To pomeni, da se 
bodo svetovni kmetijski sistemi in evropski potrošniki srečali z velikimi izzivi. To je še en 
razlog, zakaj je treba podpirati lokalno in ekološko pridelavo hrane ter spodbujati kratko 
prodajno in dobavno verigo živil.

Treba je razmisliti o nujnosti zagotavljanja varnosti v prehrambeni verigi od pridelovalca do 
potrošnika.

Označevanje samo ni dovolj za boj proti debelosti, pesticidom in drugim nevarnim 
kemikalijam. Treba bi bilo prepovedati uporabo snovi, kot so umetne trans maščobe, ki se 
uporabljajo v večini predelanih živil in ki povzročajo bolezni srca in ožilja ter imajo za 
zdravstvene sisteme tudi finančne posledice. Zato je treba vztrajati pri zahtevi za obvezno 
energetsko in ekološko označevanje, da bi izboljšali uporabne informacije za potrošnike.

Evropska agenda za potrošnike mora obravnavati postopno ukinitev splošne uporabe 
antibiotikov brez zdravstvenega ozadja v mesnopredelovalni industriji, ki za javno zdravje 
predstavlja veliko težavo.

Komisija se mora v evropski agendi za potrošnike konkretno zavzeti tudi za zmanjševanje 
izpostavljenosti potrošnikov in okolja nevarnim kemikalijam. Potrošniki so vsakodnevno 
izpostavljeni mešanici kemikalij, za katere se ve, da povzročajo raka in motijo hormonski 
sistem, kot na primer parabeni, ki se skoraj povsod v kozmetiki, kremah in šamponih 
uporabljajo kot konzervans. Ker so v teh potrošniških izdelkih nevarne kemikalije zelo 
razširjene, označevanje ni dovolj. Komisija mora zagotoviti, da se bo o zdravstvenih tveganjih 
parabenov izvedlo več raziskav. Treba bi bilo natančneje preučiti primer Danske, kjer so 
parabeni prepovedani v izdelkih, namenjenih majhnim otrokom.

Sistem obveščanja RAPEX mora biti preglednejši in učinkovitejši, da se bodo zakonodajalci 
bolje zavedali tveganja, ki ga predstavljajo določeni potrošniški izdelki. Standarde o splošni 
varnosti izdelkov je treba nadgraditi in izvajati, treba pa je tudi razvijati in izboljševati točno 
določene standarde za nevarne izdelke. Treba je ustrezno urediti področje nanotehnologije in 
gensko spremenjenih organizmov, izdelki, v katerih so prisotni, pa morajo biti ustrezno 
označeni.

Otroci in trgi

Otroci so najranljivejša skupina „potrošnikov” in so izpostavljeni obširnemu oglaševanju. 
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Otroke je treba nujno in čimprej zaščititi pred oglaševanjem nezdrave hrane.

Na Švedskem je od leta 1991 prepovedano neposredno televizijsko oglaševanje na televiziji 
za otroke, mlajše od 12 let. Otroci so otroci in ne potrošniki. Zato mora biti razmislek o 
prepovedi neposrednega oglaševanja za mlajše od 12 let med prednostnimi nalogami evropske 
agende za potrošnike.

Obenem pa je tudi treba preprečiti, da bi bili otroci izpostavljeni snovem, ki so lahko nevarne 
za zdravje.

Digitalno okolje

Spodbujanje interesov „digitalnih potrošnikov“ predstavlja velik izziv za prihodnjo evropsko 
potrošniško politiko. Potrošnikom je treba zagotoviti varno digitalno okolje in dostop do 
telekomunikacijskih povezav ter pri tem zlasti spoštovati varstvo osebnih podatkov. 
Telekomunikacijski trg EU mora poleg tega zagotoviti pravico potrošnika do izbire.

Izvajanje in odškodnine

Kolektivna pravna sredstva in alternativno reševanje sporov morajo biti sestavni del strategije 
za potrošniško politiko. Pomembno je, da je alternativno reševanje sporov vključeno na 
prednostni seznam akta za enotni trg, vendar alternativne možnosti brez alternativnih 
sistemov ne delujejo pravilno. Komisija bi morala hitro pripraviti zakonodajni predlog o 
pravnem instrumentu, ki bo zagotavljal dostop do kolektivnih odškodnin.

Alternativni sistemi reševanja sporov bodo morali imeti na razpolago neodvisne razsodnike iz 
podjetij in v primeru finančnih institucij inšpektorje iz centralne banke (nacionalne/evropske), 
ki bodo razsodniki sprtih strank.

Pomembno je, da je stopnja izvajanja po vsej EU enaka in da je nadzor trga učinkovit.


