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Politica de protecție a consumatorilor  

Rezoluţia Parlamentului European din 15 noiembrie 2011 referitoare la o nouă strategie 

pentru politica de protecție a consumatorilor (2011/2149(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, așa cum a fost 

încorporată în tratate prin articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),  

– având în vedere articolul 26 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 

care prevede că „piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în care libera 

circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată în 

conformitate cu dispozițiile tratatelor”, 

– având în vedere articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană 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 „cerințele 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 „cerințele din domeniul protecției 

consumatorilor se iau în considerare în definirea și punerea în 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 Comunicarea Comisiei către Consiliul European intitulată „EUROPA 

2020, o strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 

incluziunii” (COM(2010)2020), 

– având în vedere poziţia sa din 6 iulie 2011 referitoare la poziția în primă lectură a 

Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de 

modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 și de abrogare a 

Directivelor 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 



2008/5/CE și a Regulamentului (CE) nr. 608/20041, 

– având în vedere poziţia sa din 23 iunie 2011 referitoare la propunerea de directivă a 

Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile consumatorilor2, 

– având în vedere Raportul anual pentru 2010 al Rețelei centrelor europene pentru protecția 

consumatorilor publicat de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene în 2011,  

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 7 aprilie 2011 intitulat 

„Capacitatea de acțiune a consumatorilor în Uniunea Europeană” (SEC(2011)0469), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 martie 2011 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 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), 

– 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)3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 21 septembrie 2010 referitoare la realizarea pieței 

interne în ceea ce privește comerțul electronic4, 

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2011 referitoare la o piață a comerțului cu 

amănuntul mai eficientă și mai corectă5, 

– 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 

consumatorilor și cetățenilor6, 

– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2010 referitoare la protecția consumatorilor7, 

– având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 2 iulie 

2009 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 

consumatorului”) (COM(2009)0336), 
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– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind comerțul electronic 

transfrontalier dintre întreprinderi și consumatori în Uniunea Europeană 

(COM(2009)0557), 

– 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 din 2 iulie 2009 privind aplicarea acquis-ului în 

domeniul protecției consumatorilor (COM(2009)0330), 

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 29 iunie 2009 privind măsurile pentru 

îmbunătățirea funcționării pieței unice1 și Recomandarea Comisiei din 12 iulie 2004 

privind transpunerea în legislația națională a directivelor care privesc piața internă2,  

– având în vedere Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 

iunie 2009 privind siguranța jucăriilor (Directiva privind siguranța jucăriilor)3, 

– 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 produselor4, care vizează crearea unui cadru 

general de norme și principii referitoare la acreditare și supravegherea pieței, 

– 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”(COM(2007)0099) și Rezoluția Parlamentului 

din 20 mai 2008 privind Strategia UE pentru politica de protecție a consumatorilor 

aferentă perioadei 2007-20135, 

– având în vedere raportul Comitetului Economic și Social European, Secțiunea pentru 

piața unică, producție și consum, intitulat „Obstacolele în calea pieței unice europene în 

2008”6, 

– având în vedere Regulamentul (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 consumatorului”)7, 

– având în vedere poziţia sa din 12 decembrie 2006 privind poziția comună a Consiliului în 
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vederea adoptării deciziei Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui 

program de acțiune comunitară în domeniul protecției consumatorilor (2007-2013)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 Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a 

principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și 

servicii și furnizarea de bunuri și servicii3, 

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și 

avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0369/2011), 

A. întrucât cetățenii europeni pot juca un rol esențial în calitatea lor de consumatori în 

atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 de a realiza o creștere economică 

inteligentă, favorabilă incluziunii și durabilă, deoarece cheltuielile consumatorilor 

generează peste jumătate din PIB-ul UE; 

B. întrucât, conform ratei privațiunilor materiale, 16,3 % din populația UE este expusă 

riscului de sărăcie și acest procent ajunge la 17,1 % în cazul femeilor; 

C. întrucât, după cum se arată în sondajul Eurobarometru special 342 privind capacitatea de 

acțiune a consumatorilor din aprilie 2011, cei mai mulți dintre consumatori sunt 

încrezători și se consideră informați, însă, în același timp, la un număr important de 

consumatori se observă unele lacune în cunoașterea legislației de bază privind protecția 

consumatorilor; 

D. întrucât consumatorii nu formează un singur grup omogen, deoarece există discrepanțe 

mari între consumatori în ceea ce privește competențele acestora, gradul de cunoaștere a 

legislației, hotărârea și voința de a solicita despăgubiri; 

E. întrucât, conform sondajului Eurobarometru special 342 privind capacitatea de acțiune a 

consumatorilor din aprilie 2011, femeile petrec mai mult timp la cumpărături (3,7 ore pe 

săptămână) decât bărbații (2,8 ore); 

F. întrucât, conform celei de-a cincea ediții a Tabloului de bord al condițiilor pentru 

consumatori din martie 2011, consumatorii se confruntă în continuare cu condiții foarte 

diferite în întreaga UE; 

G. întrucât nemulțumirea consumatorilor referitoare la modul de funcționare a serviciilor 

financiare este cauzată, în parte, de consilierea necorespunzătoare și de faptul că, potrivit 

                                                 
1  JO C 317 E, 23.12.2006, p. 61. 
2  JO L 149, 11.6.2005, p. 22. 
3  JO L 373, 21.12.2004, p. 37. 



Tabloului de bord al piețelor de consum, majoritatea consumatorilor nu își cunosc 

drepturile în domeniul serviciilor financiare, iar mai mult de 98 % nu sunt în măsură să 

aleagă cea mai potrivită opțiune de investiție, costul estimat fiind de 0,4 % din PIB-ul UE; 

H. întrucât publicarea informațiilor este necesară și importantă în toate sectoarele serviciilor 

financiare destinate consumatorilor; întrucât în strategie trebuie să se recunoască faptul că 

nu este suficient doar să se creeze piețe competitive în care consumatorii să poată lua cele 

mai bune decizii în interesul lor; întrucât, pentru ca publicarea să fie mai eficientă, este 

important ca informațiile să fie oferite în limbile oficiale regionale și ale UE; 

I. întrucât grupurile de persoane care sunt deosebit de vulnerabile din cauza infirmității lor 

mintale, fizice sau psihologice, a vârstei sau a credulității – cum ar fi copiii, adolescenții 

și persoanele în vârstă – sau care devin vulnerabile prin situația lor socială și financiară 

(cum ar fi cele cu datorii excesive) au nevoie de protecție specială; 

J. întrucât UE a stabilit ținte de reducere a emisiilor de CO2, solicitând modele mai 

sustenabile de consum; 

K. întrucât o piață internă care funcționează în mod adecvat ar trebui să le ofere 

consumatorilor o gamă mai largă de produse și servicii de înaltă calitate la prețuri 

competitive și, în același timp, un nivel ridicat de protecție a lor și a mediului; 

L. întrucât piața internă trebuie să se dezvolte fără a submina protecția consumatorilor, 

garantând totodată libera circulație a serviciilor și acordând o atenție deosebită protecției 

lucrătorilor; 

M. întrucât consumatorii care dispun de capacități de acțiune pot identifica mai bine cele mai 

bune prețuri, condițiile de vânzare și calitatea, stimulând astfel concurența și inovarea; 

N. întrucât o piață internă complet integrată ar genera efecte benefice multiple pentru 

consumatorii europeni, cum ar fi prețurile scăzute și o gamă mai largă de produse și 

servicii;  

O. întrucât, după cum se arată în Tabloul de bord al condițiilor pentru consumatori din 

martie 2011, comercianții cu amănuntul manifestă o lipsă de cunoaștere a drepturilor de 

bază ale consumatorilor din UE, ceea ce poate fi în detrimentul consumatorilor și poate, 

de asemenea, să afecteze dorința comercianților cu amănuntul de a efectua schimburi 

comerciale transfrontaliere; 

P. întrucât toate părțile interesate (inclusiv Comisia Europeană, autoritățile naționale de 

punere în aplicare, organizațiile de protecție a consumatorilor și sectorul privat) trebuie să 

își intensifice eforturile pentru realizarea obiectivului de a asigura un nivel ridicat al 

protecției și capacității de acțiune a consumatorilor, deoarece eficacitatea și aplicarea 

supravegherii pieței publice sunt esențiale pentru a împiedica accesul produselor ilegale și 

nesigure pe piața europeană sau a le elimina; 

Q. întrucât, în contextul actual de recesiune economică, sunt necesare măsuri de aplicare 

ferme și consecvente, cu atât mai mult cu cât criza afectează alegerile consumatorilor; 

R. întrucât Parlamentul European și parlamentele naționale trebuie să contribuie la 

transpunerea și punerea în aplicare mai eficace a legislației privind protecția 



consumatorilor, dacă vor continua săcolaboreze îndeaproape; 

S. întrucât Parlamentul European și parlamentele naționale ar trebui să protejeze sănătatea și 

bunăstarea cetățenilor UE; 

Obiective fundamentale 

1. salută inițiativa Comisiei de a lansa o Agendă pentru protecția consumatorilor și 

subliniază că este necesară o propunere a Comisiei privind o politică proactivă pentru 

stabilirea unor reglementări inteligente în scopul obținerii unui cadru juridic coerent; în 

plus, solicită ca toate măsurile luate pe viitor în domeniul protecției consumatorilor să se 

bazeze pe o abordare holistică ce plasează consumatorii în centrul pieței unice; 

2. subliniază faptul că prioritățile politice ar trebui să fie corelate și să fie susținute de 

statisticile din Tabloul de bord al condițiilor pentru consumatori; solicită Comisiei să ia în 

considerare în strategia sa politică privind consumatorii topul publicat recent al 

principalelor 20 de preocupări ale cetățenilor și ale întreprinderilor privind piața unică; 

3. salută propunerile Comisiei din programul său de lucru pentru anul 2012 referitoare la 

revizuirea politicii de protecție a consumatorilor și a strategiei legislative, integrând 

inițiative la nivelul tuturor serviciilor competente ale Comisiei; ia act, în special, de 

necesitatea de a garanta că consumatorii din întreaga Uniune Europeană beneficiază de 

întreaga protecție oferită de acte legislative esențiale, cum ar fi practicile comerciale 

neloiale și directivele privind creditul de consum; 

4. salută abordarea strategică în privința politicii de protecție a consumatorilor, pe baza 

învățămintelor strategiei 2007-2013; subliniază că, în cadrul Strategiei Europa 2020, ar 

trebui să existe o coordonare mai bună între politica de protecție a consumatorilor și 

obiectivele sociale și de mediu; 

5. subliniază că este necesar ca legislația existentă (în special cea mai recentă directivă 

privind drepturile consumatorilor) să fie aplicată și respectată în mod adecvat, inclusiv 

prin diseminarea unor informații corespunzătoare privind drepturile și obligațiile fiecărei 

părți; subliniază, de asemenea, necesitatea de a examina acquis-ul existent în urma 

adoptării Directivei privind drepturile consumatorilor și în contextul noilor inițiative 

prevăzute; 

6. subliniază nevoia de coerență în ceea ce privește modul de punere în aplicare a politicilor 

de protecție a consumatorilor și propune, în acest sens, să se relanseze dezbaterea cu 

privire la alocarea acestui portofoliu în cadrul Comisiei;  

7. invită Comisia să asigure o mai bună coordonare între politicile sale care au un impact 

asupra consumatorilor; 

8. invită Comisia și statele membre să intensifice cooperarea internațională și schimbul de 

informații cu țările din afara UE în domeniul protecției consumatorilor;  

9. subliniază numeroasele provocări cu care se confruntă Agenda pentru protecția 

consumatorilor, inclusiv sporirea capacității de acțiune a consumatorilor și reducerea 

inegalităților, încurajarea consumului sustenabil, reducerea expunerii consumatorilor la 

produse nesigure, precum și protecția consumatorilor, în special a copiilor față de 



publicitatea directă înșelătoare; solicită ca factorii de decizie să reflecteze atent la 

conceperea unor politici mai inteligente, care să ofere consumatorilor informațiile de care 

au nevoie și care le sunt cu adevărat utile, fără a crea sarcini suplimentare pentru societăți; 

10. invită Comisia să garanteze o protecție specială a grupurilor de consumatori care sunt 

deosebit de vulnerabili din cauza infirmității lor mintale, fizice sau psihologice, a vârstei 

sau a credulității, sau care devin vulnerabili prin situația lor socială și financiară; sprijină 

activitatea Comisiei în domeniul economiei comportamentale, considerând-o esențială 

pentru a asigura eficacitatea practică a măsurilor de protecție a consumatorilor; 

11. îndeamnă Comisia să amelioreze criteriile și mecanismele pentru a desfășura mai multe 

evaluări de impact, să revizuiască, după caz, legislația UE care are un impact asupra 

politicii de protecție a consumatorilor și să stabilească bune practici, cu ajutorul cărora 

statele membre să poată aplica legislația existentă în mod corect; 

Capacitatea de acțiune a consumatorilor 

12. remarcă dezvoltarea semnificativă a comerțului electronic, care este acum foarte 

important pentru consumatori, 40 % dintre cetățenii UE efectuând achiziții online; atrage 

atenția asupra faptului că încrederea consumatorilor și a comercianților cu amănuntul 

trebuie sporită, în special în ceea ce privește comerțul și achizițiile online transfrontaliere, 

garantându-le drepturile și obligațiile pe internet; 

13. deplânge decalajul mare dintre nivelul achizițiilor cu amănuntul on-line interne și al celor 

transfrontaliere; observă că, în conformitate cu Tabloul de bord al condițiilor pentru 

consumatori, 44 % dintre consumatori au declarat că incertitudinea cu privire la drepturile 

lor îi descurajează în achiziționarea de bunuri din alte state membre și că livrarea cu 

întârziere sau nelivrarea, precum și frauda sunt factorii majori care îi împiedică să apeleze 

la achizițiile transfrontaliere; solicită, prin urmare, ca strategia UE de protecție a 

consumatorilor să sprijine creșterea economică și inovarea în sectorul comerțului cu 

amănuntul și, în special, realizarea pieței unice digitale pentru a ajuta consumatorii UE în 

efectuarea achizițiilor transfrontaliere; 

14. reamintește vectorul economic reprezentat de încrederea consumatorilor, atât în ceea ce 

privește comerțul intern, cât și cel transfrontalier, online sau offline; 

15. subliniază necesitatea de a informa consumatorii în legătură cu drepturile și obligațiile lor 

și de a garanta respectarea deplină a drepturilor consumatorilor în ceea ce privește 

utilizarea internetului și protecția drepturilor de proprietate intelectuală, asigurând 

totodată protecția datelor cu caracter personal și a vieții private;  

16. subliniază faptul că datele cu caracter personal ale consumatorilor au o valoare economică 

substanțială, de exemplu bazele de date care conțin profilurile consumatorilor în scopul 

unor mesaje publicitare orientate; evidențiază faptul că majoritatea utilizatorilor nu sunt 

conștienți de valoarea datelor pe care le pun în mod voluntar la dispoziția societăților; 

solicită Comisiei să se asigure că există un nivel suficient de concurență pe piață în cazul 

publicității online și al motoarelor de căutare și să monitorizeze modul în care societățile 

vizate utilizează datele în cauză, în conformitate cu cadrul existent de protecție a datelor;  

17. subliniază că este necesar să se ofere consumatorilor și comercianților informații mai 

transparente și comparabile, de exemplu prin indicarea prețurilor unitare, prin site-uri 



transparente de comparare a prețurilor pe internet, precum și prin etichetarea 

corespunzătoare și eficientă a produselor;  

18. subliniază importanța etichetării și solicită Comisiei, în acest context, să ia în considerare 

cerințele specifice tot mai numeroase ale consumatorilor, de exemplu în ceea ce privește 

comerțul echitabil, amprenta de carbon, posibilitățile și tipul de reciclare, precum și 

indicarea originii; 

19. subliniază necesitatea de a asigura accesul universal la rețelele rapide în bandă largă și la 

rețelele de telecomunicații, precum și un acces larg la bunuri și servicii online, inclusiv 

prin eliminarea restricțiilor de distribuție, remedierea segmentării geografice și 

dezvoltarea serviciilor de plată electronică; 

20. subliniază necesitatea evidențierii în Agenda pentru protecția consumatorilor a produselor 

digitale existente pe piață, de exemplu cărțile electronice; 

21. subliniază necesitatea de a consolida capacitatea de acțiune a consumatorilor prin 

furnizarea de informații utile, direcționate și ușor de înțeles; insistă asupra faptului că UE 

și autoritățile naționale, precum și organizațiile de consumatori și societățile trebuie să 

depună eforturi pentru a îmbunătăți educația consumatorilor; invită Comisia să propună o 

legislație privind piața unică care să fie favorabilă consumatorilor, astfel încât să se 

asigure că interesele consumatorilor sunt pe deplin luate în considerare în cadrul pieței 

unice; 

22. solicită Comisiei și statelor membre să asigure un sprijin adecvat și să consolideze 

capacitățile organizațiilor de consumatori în fiecare stat membru, în vederea consolidării 

rolului și resurselor acestora, sporind astfel capacitatea de acțiune a consumatorilor;  

23. subliniază nevoia de a educa consumatorii de la o vârstă fragedă în scopul înțelegerii și 

utilizării informațiilor de pe produse; solicită Comisiei să îmbunătățească 

identificabilitatea și intuitivitatea logourilor europene a căror rată de recunoaștere este 

nesatisfăcătoare în prezent (în special, marcajul de conformitate CE, eticheta ecologică 

europeană, banda lui Möbius ca simbol pentru reciclare sau marcajul de periculozitate); 

24. invită Comisia să desfășoare campanii de informare în toate statele membre referitoare la 

marca comunitară CE și la semnificația acesteia, oferind consumatorilor o imagine clară 

cu privire la ce reprezintă (sau nu reprezintă) marca respectivă, sporind astfel gradul de 

informare al consumatorilor și vizând, în același timp, o mai mare sensibilizare a 

profesioniștilor în ceea ce privește siguranța produselor; 

25. consideră că societatea civilă, împreună cu organizațiile de consumatori și întreprinderile 

ar trebui să găsească soluții inovatoare de diseminare a informațiilor privind piața unică, 

permițând cetățenilor să profite plenar de posibilitățile existente; subliniază rolul 

important al societății civile în acordarea de asistență IMM-urilor și consumatorilor, în 

special celor care sunt foarte vulnerabili, cum ar fi tinerii sau cei care nu au acces la 

internet, pentru a depăși barierele și restricțiile lingvistice, tehnologice și administrative 

din statele membre; 

26. deplânge faptul că alegerea unui alt furnizor ori tarif este încă dificilă în anumite sectoare, 

împiedicând libertatea de alegere a consumatorilor și afectând concurența; solicită 

Comisiei să analizeze mai îndeaproape această problemă pentru a se asigura că 



consumatorii beneficiază pe deplin de avantajele pieței unice; 

27. solicită Comisiei să analizeze obstacolele rămase în calea mobilității consumatorilor 

legate de schimbarea băncii și să găsească soluții pentru eliminarea lor, cum ar fi 

constituirea unui mecanism de transferabilitate a numerelor de conturi bancare la nivelul 

UE; 

28. remarcă importanța pentru consumatorii cu acces la conturi bancare a comisioanelor 

bancare transparente, a timpilor de tranzacționare mai mici și a procedurilor mai ușoare 

de transferare a conturilor bancare;  

29. constată că circa 30 de milioane de cetățeni ai UE nu au acces la servicii bancare de bază 

și solicită Comisiei să prezinte o propunere, așa cum a anunțat în Actul privind piața 

unică și în programul său de lucru pentru 2011;  

Protecția consumatorilor și siguranța produselor 

30. subliniază că este necesar să se elaboreze politici de protecție a consumatorilor care iau în 

considerare caracteristicile specifice ale grupurilor de consumatori vulnerabili;  

31. solicită să se stabilească legături explicite între strategie și programul politicii din 

domeniul concurenței și să se ia măsuri comune în acest scop, astfel încât consumatorii să 

poată beneficia de servicii mai bine adaptate nevoilor lor și prestate în condiții mai bune; 

32. subliniază că este imperios necesar ca nivelul general de siguranță al produselor de 

consum să fie sporit în UE, în special în cadrul viitoarei revizuiri a Directivei privind 

siguranța generală a produselor; solicită Comisiei, în cooperare cu agențiile UE 

competente, să analizeze mai îndeaproape aspecte precum impactul produselor chimice 

asupra sănătății consumatorilor, rezistența la antibiotice și nanotehnologiile,  pe baza 

legislației UE care există în aceste domenii; 

33. subliniază, de asemenea, necesitatea de a ridica standardele de siguranță pentru jucării și 

îndeamnă statele membre să transpună și să pună rapid în aplicare pe deplin noua 

Directivă privind siguranța jucăriilor; 

34. invită Comisia să instituie un sistem de evaluare comună și de etichetare, astfel cum este 

indicat în rezoluția sa privind o piață unică pentru întreprinderi și creștere economică, pe 

baza întregului ciclu de viață a produsului, în special în scopul de a simplifica și armoniza 

sistemele, de a depăși costul fragmentării pentru întreprinderi și consumatori, precum și 

de a preveni publicitatea înșelătoare; 

35. solicită îmbunătățirea garanțiilor privind siguranța produselor, în special în comerțul 

electronic de pe piața internă; 

36. solicită ca sistemul de notificare RAPEX să fie consolidat și să devină mai eficace și 

transparent pentru consumatori, pentru a asigura o mai bună conștientizare la nivel 

general a riscurilor generate de anumite produse de consum și pentru a permite 

societăților și autorităților vamale să ia măsurile necesare în mod rapid; 

37. subliniază, în acest context, că este important să existe piețe transparente și sigure, să se 

îmbunătățească standardele profesionale și să se evite conflictele de interese în cadrul 



prestării serviciilor financiare către consumatori și atrage atenția asupra rolului crucial al 

educației financiare;  

38. subliniază importanța accesului la educație financiară și la consiliere în acest domeniu și 

solicită o mai bună reglementare a serviciilor de consiliere financiară; 

39. atrage atenția asupra faptului că noile autorități europene de supraveghere (AES) au 

competențe și responsabilități explicite privitoare la protecția consumatorilor în domeniul 

serviciilor financiare și se așteaptă ca strategia să le reflecte și să consolideze capacitatea 

AES de protecție a consumatorilor, pe baza bunelor practici existente ale autorităților 

naționale și cu participarea părților interesate, îndeosebi a reprezentanților 

consumatorilor;  

40. solicită garantarea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor pe tot teritoriul UE 

pentru a permite consolidarea în continuare a pieței interne a serviciilor financiare și 

combaterea practicilor protecționiste; 

41. solicită să se acorde fonduri specifice pentru proiectele de cercetare în domeniul protecției 

consumatorilor, în special în ceea ce privește comportamentul consumatorilor și 

colectarea datelor, pentru a contribui la elaborarea politicilor care răspund nevoilor 

consumatorilor; 

42. propune intensificarea sprijinului european pentru cercetare în domeniile emergente, cum 

ar fi consumul ecologic și etic, și a sprijinului pentru punerea în comun a bunurilor de uz 

curent (autoturisme, biciclete, aparate de uz casnic etc.); 

43. solicită Comisiei să își continue activitatea cu privire la vânzarea de bunuri și condițiile 

contractuale inechitabile, revizuirea normelor privind practicile comerciale neloiale, 

Directiva privind creditul de consum, Directiva privind publicitatea înșelătoare și 

problema mai largă a necesității de a aplica normele privind practicile comerciale neloiale 

în relațiile dintre întreprinderi; îndeamnă statele membre să pună în aplicare pe deplin și 

în mod corect normele și legislația privind piața internă, în special Directiva privind 

drepturile consumatorilor, Directiva privind comerțul electronic și Regulamentul referitor 

la informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare; 

44. îndeamnă Comisia să evidențieze, în Agenda pentru protecția consumatorilor, procesul de 

standardizare pentru simplificarea proceselor complexe și a informațiilor complexe oferite 

consumatorilor, de exemplu în domeniul serviciilor, și pentru garantarea implicării atât a 

organizațiilor de consumatori, cât și a autorităților naționale în acest important proces; 

Spre o politică europeană de protecție a consumatorilor mai socială și mai durabilă  

45. solicită Comisiei să includă chestiunea accesibilității consumatorilor în Agenda pentru 

protecția consumatorilor pentru a garanta accesul grupurilor vulnerabile la produsele și 

serviciile esențiale de care au nevoie; subliniază că acest fapt va demonstra în mod clar 

dimensiunea socială a politicilor pentru protecția consumatorilor; 

46. subliniază faptul că persoanele în vârstă și persoanele cu handicap se confruntă în 

continuare cu probleme de siguranță și de acces în legătură cu principalele produse și 

servicii; în acest sens, subliniază faptul că standardele pot fi folosite cu succes pentru a 

face produsele și serviciile accesibile unui număr cât mai mare de consumatori, indiferent 



de vârsta sau de abilitățile lor fizice; 

47. invită Comisia să ia în considerare dimensiunea de gen în cadrul Agendei pentru protecția 

consumatorilor, în conformitate cu angajamentul său de integra perspectiva de gen în 

cadrul procesului de elaborare a politicilor sale; invită Comisia să garanteze că Agenda 

pentru protecția consumatorilor exclude orice formă de discriminare pe criterii de gen 

privind accesul și furnizarea de bunuri și servicii; 

48. solicită Comisiei să analizeze modul în care consumul privat ar putea deveni mai 

sustenabil pentru a promova inovarea, creșterea economică și o economie cu emisii 

reduse de carbon, în conformitate cu obiectivul preconizat în Strategia Europa 2020; 

consideră că ar trebui acordată o atenție specială sistemelor energetice inteligente: 

utilizarea noilor tehnologii ar trebui să permită tuturor utilizatorilor rețelei să participe la 

piața internă a energiei, în scopul de a economisi energie și de a reduce sau de a atenua 

costurile energiei, protejând în același timp aprovizionarea cu energie a consumatorilor 

vulnerabili; 

49. invită Comisia, statele membre și părțile interesate să își coordoneze eforturile pentru a 

informa mai bine consumatorii cu privire la modalități mai eficiente de a cumpăra și de a 

consuma produse alimentare, în scopul prevenirii și combaterii deșeurilor alimentare; 

50. subliniază că este important să se evalueze impactul liberalizării asupra satisfacției 

consumatorilor și solicită, în acest context, să se evalueze funcționarea pieței energiei; 

Aplicarea drepturilor consumatorilor și mecanisme de reparație 

51. 51. încurajează Comisia să sprijine în continuare și să pună în evidență activitatea Rețelei 

Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net), care ar trebui să joace un rol central 

în informarea consumatorilor cu privire la drepturile lor și în sprijinirea acestora în cazul 

în care depun o plângere; subliniază rolul-cheie jucat de Rețeaua de aplicare și cooperare 

transfrontalieră (CPC Network) în asigurarea aplicării corecte a legilor privind protecția 

consumatorilor și promovarea cooperării între autoritățile naționale competente; 

52. 52. invită Comisia să facă uz de toate competențele care îi sunt conferite prin tratate 

pentru a îmbunătăți transpunerea, aplicarea și respectarea tuturor actelor legislative ale 

UE legate de protecția consumatorilor; invită statele membre să-și intensifice eforturile în 

scopul de a pune în aplicare pe deplin și în mod corect legislația respectivă; 

53. 53. solicită să se instituie mecanisme de reparație mai accesibile și mai eficace, cum ar fi 

soluționarea alternativă a litigiilor, acțiunile colective în despăgubire și soluționarea 

litigiilor online, pentru a spori capacitatea de acțiune a consumatorilor din întreaga 

Uniune; constată cu îngrijorare că lipsa actuală de compensare este o lacună majoră a 

sistemului juridic, deoarece permite păstrarea de către comercianți a profitului ilegal; 

54. solicită instituirea unor mecanisme de reparație accesibile și eficace pentru consumatorii 

europeni, acestea fiind esențiale dacă se dorește eliminarea barierelor din cadrul pieței 

interne, în special în cazul comerțului electronic; solicită, de asemenea, Comisiei să 

prezinte una sau mai multe propuneri în cadrul procedurii legislative ordinare pentru a 

asigura astfel implicarea corespunzătoare a Parlamentului; 

55. salută activitatea în curs de desfășurare de dezvoltare a unui sistem european de 



soluționare alternativă a litigiilor, utilizând sistemele naționale și comerciale existente 

pentru a combina un nivel ridicat de protecție a consumatorilor cu condiții comerciale 

echitabile pentru întreprinzători;  

56. solicită Comisiei să țină cont de bunele practici ale statelor membre, cum ar fi modelul 

nordic de mediator, și să analizeze posibilitatea de a conferi ECC-Net autoritate juridică 

în domeniul soluționării litigiilor consumatorilor;  

57. consideră că un asemenea sistem va consolida piața unică și va asigura consumatorilor un 

sistem echitabil de reparație în cadrul litigiilor transfrontaliere, consolidând astfel 

încrederea dintre consumatori și întreprinderi și evitând litigiile costisitoare atât pentru 

întreprinderi, cât și pentru consumatori;  

58. invită Comisia să lanseze o dezbatere interinstituțională privind acțiunile viitoare 

adecvate pentru a ameliora protecția juridică a consumatorilor în efectuarea tranzacțiilor 

comerciale, ținând seama de abordarea prevăzută în Directiva privind drepturile 

consumatorilor; 

59. subliniază că este necesar ca viitorul cadru financiar multianual pentru perioada de după 

2013 să includă fonduri corespunzătoare pentru măsurile de realizare a obiectivelor 

stabilite în prezentul raport și în viitoarea Agendă pentru protecția consumatorilor; 

subliniază necesitatea unei finanțări adecvate și garantate din partea UE pentru ca 

organizațiile de consumatori să poată reprezenta consumatorii în toate statele membre; 

o 

o o 

60. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 

 


